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Kinematograf opět potěšil 
stovky diváků

Všesokolský slet

Festival 
Vamberák

Již počtvrté zavítala pojízdná fi lmová projekce Kinematografu bratří Ča-
díků na merklovické hřiště, kde ve druhé půli srpna promítla ve čtyřech 
večerech čtyři české fi lmy. Jako tradiční úvodní pohádka byl promítnut 
fi lm Anděl páně 2, následovaný typicky letními fi lmy Bajkeři, Bezva žen-
ská na  krku a  závěrečným rodinným fi lmem Špunti na  vodě. Srpnové 
horko a sucho, přes den až úmorné, bylo jako stvořené pro večerní po-
sezení v  improvizovaném letním kině, což se plně projevilo na  hojné 
návštěvnosti, která se každý den pohybovala kolem třech stovek divá-
ků. Jako každý rok putovalo dobrovolné vstupné Nadaci Konto bariéry, 
kdy celkový výtěžek z vambereckého zastavení činil 16.952 Kč. Není bez 
zajímavosti, že se opět jednalo o nejvyšší vybraný obnos na celé trase, 
za což Vamberáci sklidili od pánů Čadíků chválu a poděkování. Na milé 
letní atmosféře se podílel Sbor dobrovolných hasičů v  Merklovicích, 
který zajistil občerstvení a  technické služby města, které se postaraly 
o úpravu hřiště, lavičky a další zázemí. Všem patří poděkování. Největší 
poděkování pak patří divákům, kteří přišli, bavili se a přispěli na dobrou 
věc.                                                                                                       Mgr. Jan Rejzl

Foto: Radoslav Vídeňský

Foto: Radoslav Vídeňský

Foto: z archívu paní Jarmily Fišerové
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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém 

98. zasedání dne 25. července 

2018 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 97.

2)  Schválila žádost pana Jakuba 
Drtiny, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
o  posunutí doby nočního 
klidu ve  dnech 25.08.2018 
a  26.08.2018 z  22:00 hodiny 
na 03:00 hodinu následujícího 
dne z  důvodu pořádání oslav 
145 založení sboru SDH. 

3)  Schválila žádost paní Blanky Ji-
ránkové, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
o  posunutí doby nočního 
klidu ve  dnech 11.08.2018 
a  12.08.2018 z  22:00 hodiny 
na 03:00 hodinu následujícího 
dne z důvodu pořádání oslavy 
narozenin v  bývalé Mateřské 
škole v Merklovicích.

4)  Schválila žádost pana Mariána 
Gomboše, xxxxxx, o  posunutí 
doby nočního klidu ve  dnech 
11.08.2018 a 12.08.2018 z 22:00 
hodiny na 04:00 hodinu násle-
dujícího dne z  důvodu pořá-
dání svatební hostiny v bývalé 
hospodě v Merklovicích.

5) Schválila žádost pana Rostisla-
va Viďourka, xxxxxx, o posunutí 
doby nočního klidu ve  dnech 
18.08.2018 a 19.08.2018 z 22:00 
hodiny na 02:00 hodinu násle-
dujícího dne z důvodu pořádá-
ní rodinné oslavy.

6) Schválila žádost paní Zdeny No-
vákové, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
o  posunutí doby nočního 
klidu ve  dnech 11.08.2018 
a  12.08.2018 z  22:00 hodiny 
na 02:00 hodinu následujícího 
dne z důvodu pořádání oslavy. 

7)  Projednala žádost Rose Va-
lley, s.r.o., Klimentská 1746/52, 
110 00 Praha 1, IČ: 05926041:

 a) Schválila posunutí doby 
nočního klidu ve  dnech 
08.08.2018 a  09.08.2018 
z 22:00 hodiny na 01:00 hodi-
nu následujícího dne z  důvo-
du pořádání koncertu skupiny 
Big Mountain.

 b) Schválila  bezplatné užívání 
části veřejného prostranství 
(asfaltová plocha na  příjezdu 
ke  koupališti) dne 08.08.2018 
od 15:00 hodin.

 c) Rozhodla poskytnout fi -
nanční dar ve  výši 5.000 Kč 
na  pořádání koncert kape-
ly Big Mountain a  pověřila 
starosta podpisem darovací 
smlouvy.

8)  Schválila:
 a) pronájem bytu č. xxxxxxxxx 

paní Zdence Janštové 
od 01.08.2018 na dobu určitou 
do 30.09.2018.

 b) prodloužení a neprodlouže-
ní nájemních poměrů k bytům 
podle přílohy,

 c) pronájem bytu č. xxxxxxxxx 
panu Františku Čonkovi ihned 
po  vyklizení na  dobu určitou 
do 31.12.2018.

9) Schválila zveřejnění záměru 
prodeje pozemkových parcel 
č. 1/3, výměra 25 m2 a  č. 1/2, 
výměra 26 m2, obě druh po-
zemku zahrada, obě v  katas-
trálním území Merklovice. 

10) Schválila pronájem jedné míst-
nosti  v  domě služeb čp. 260 
v  Tyršově ulici ve  Vamberku 
o  podlahové ploše 24,5 m2, 
paní Kamile Hlávkové za  úče-
lem provozování kadeřnictví, 
od  01.08.2018, na  dobu urči-
tou do  31.03.2019, nájemné 
podle Kritérií 483 Kč/m2.

11) Projednala protokol ze sou-
těže na  dodavatele elektrické 

energie na  rok 2019 pro měs-
to Vamberk a v souladu s ním 
rozhodla, že smlouva bude 
uzavřena se společností, kte-
rá předložila nejnižší nabídku 
ve  výši 3.853.946 Kč včetně 
DPH tj. Centropol Energy, a.s., 
Vaníčkova 1594/1, Ústí nad La-
bem, IČ: 25458302 a  pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

12) Projednala a schválila Dodatek 
č. 1 smlouvy o  dílo uzavřené 
dne 08.03.2018 se společnos-
tí KONKRET CZ, spol. s  r. o., 
Tyršova 260, 517  54 Vamberk, 
IČ: 259 42 352 na akci „Rekon-
strukce chodníku v ul. Žambe-
recké ve Vamberku“ a pověřila 
starostu podpisem dodatku.

13) Projednala a  schválila se spo-
lečností LK Advisory, s. r. o., 
Kubánské náměstí 1391/11, 
100 00 Praha 10 – Vršovice, IČ: 
24275093:

 a) Dodatek č. 1 ke  smlouvě 
o dílo uzavřené dne 22.05.2018 
na vypracování žádosti o pod-
poru z programu MŠMT, 

 b) Smlouvu o dílo na zhotove-
ní žádosti o  podporu a  studii 
proveditelnosti z  IROP, výzva                        
č. 88 Infrastruktura pro před-
školní vzdělávání (SVL) II, 
a  pověřila starostu podpisem 
dodatku a smlouvy o dílo. 

14) Schválila plánovací smlouvu 
na  vybudování prodloužení 
vodovodního řadu na pozem-
cích 1716/1, 1731/5 a  1731/6 
v  obci a  katastrálním území 
Peklo nad Zdobnicí a pověřila 
starostu podpisem smlouvy. 

15) Projednala žádost manželů 
Paštikových, xxxxxxxxxxxxxxxx 
o  kompenzaci zahradního 
domku, který bude zbourán 
v  souvislosti s  budováním 

„Obytného souboru RD Bačin-
ka“ a schválila darovací smlou-
vu ve  výši 2.500 Kč a  pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

16) Projednala a schválila Dodatek 
č. 1 ke  smlouvě o  poskytová-
ní služeb ze dne 27.02.2015 
na  rozšíření sítě nádob s  Dia-
konií Broumov, sociální druž-
stvo, Husova 319, 550 01 Brou-
mov – Velká Ves na  použitý 
textil o  2 kontejnery a  smlou-
vu o  poskytnutí služeb na  za-
vedení sítě nádob na  jedlé 
oleje a tuky – 9 nádob na 240 l 
s  Liborem Černohlávkem, Ja-
kub 38, ¨ 285  33 Církvice, IČ: 
165 39 184 a pověřila starostu 
podpisem dodatku a smlouvy.

17) Projednala zprávu o  hodno-
cení nabídek na  akci „Oprava 
chodníků na  sídlišti Struha 
ve Vamberku“ a v souladu s ní 
rozhodla, že smlouva bude 
uzavřena s  uchazečem, který 
předložil nejnižší cenovou na-
bídku 1.066.092,90 Kč včetně 
DPH, tj. KONKRET CZ, spol.               
s r. o., Tyršova 260, 517 54 Vam-
berk, IČ: 259 42 352 a pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

18) Revokovala bod č. 10) a) bod 
č. 2 z 95. zasedání Rady města, 
konané dne 30. května 2018 
a  schválila vypsání výběro-
vého řízení na  pořízení tech-
niky pro údržbu sportovních 
trávníků a  travnatých ploch 
v  areálu V  Lukách v  hodnotě 
250.000 Kč včetně DPH.

Rudolf Futter

starosta města                                                                                              

                                                                                                  

Mgr. Jan Rejzl  

místostarosta města

Oznamujeme Vám tímto pravidelnou preven-
tivní podzimní deratizaci, kterou bude provádět 
fi rma Ing. Jaroslav Drbálek DERATEX Ochranná 
dezinfekce DDD, provozovna Bulharská 665, 
Vamberk. Deratizace bude probíhat v termínu 
od 03.09.2018 do 27.09.2018.  
Deratizace je prováděna tzv. pulzační metodou 
za použití antikoagulačních přípravků II. a III. ge-
nerace. Tato metoda a používání nejnovějších 
přípravků zaručuje 95 – 97% účinek deratizace 
a řádné využití fi nančních prostředků určených 
na  deratizaci. S  touto akcí souvisí i  deratizace 
objektů a  prostranství fi rem, objektů soukro-
mě hospodařících zemědělců, ale i  obyvatel 
s  chovem užitkových zvířat, potravinářských 
obchodů, restauračních a  stravovacích zaříze-

ní, objekty základní školy a  mateřských škol, 
zdravotnických zařízení. Termín provádění de-
ratizace bude shodný s prováděním deratizace 
kanalizační sítě pro fi rmu Vamberecká voda                     
s.r.o. K tomu, aby tato akce byla úspěšná je tře-
ba deratizaci provádět pravidelně a celoplošně, 
tak aby byla pokryta celá plocha města. 
Pracovník, který bude provádět deratizaci si 
od vlastníka nebo provozovatele objektu vyžá-
dá předvedení všech stanovišť určených k dera-
tizaci, zjistí druh hlodavce, současný stav napa-
dení a stanoví deratizační přípravek. Rozmístění 
nástrah bude zabezpečeno tak, aby nebyly do-
stupné dětem, domácím zvířatům, volně žijícím 
živočichům a  aby nedocházelo ke  zbytečným 
kontaminacím životního prostředí.

Objekty ve kterých bude provedena deratizace 
budou označeny výstražnými letáky, upozorňu-
jícími na tuto činnost, bude uveden den zahá-
jení deratizace a den provedené kontroly, po-
případě dalších kontrol a  dosypávání nástrah. 
Nástrahy budou v pravidelných intervalech do-
plňovány a kontrolovány. Po vymizení hlodav-
ců provedou pracovníci fi rmy odstranění všech 
dostupných uhynulých hlodavců. Na provede-
né práce poskytuje fi rma záruku do příští pravi-
delné deratizace.

Deratizace se provádí na  náklady vlastníka 
nebo nájemce objektu.

Dana Vašková

životní prostředí, Městský úřad Vamberk

Oznámení deratizace na území Vamberka, 
Pekla nad Zdobnicí a Merklovic
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MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Ptačovská Eva
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Světlík Filip

Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdrav. středisko Kout 566, Borohrádek
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Tyršova 515, Opočno

494 534 841
494 371 031
494 515 697
494 667 628
494 323 958
603 933 466
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 783
777 667 353

08.09.
09.09.
15.09.
16.09.
22.09.
23.09.
28.09.
29.09.
30.09.
06.10.
07.10.

Zubní pohotovost
ordinační hodiny: 
sobota, neděle, svátek 8:00 - 12:00
datum    jméno lékaře                   adresa ordinace                                               telefon

Podomní prodej elektřiny
Poslední dobou jsme přijali několik oznámení, která se týkala podo-
mních prodejců elektrické energie. Scénář oznámení se neustále opa-
kuje. Dva dobře upravení muži zvoní na domy a lidem nabízejí smlouvu 
na odběr el. energie. Občané města se domnívají, že tím prodejci po-
rušují Nařízení města č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového 
prodeje na území města. 
Prodej a  nabízení elektřiny není, dle živnostenského zákona, živností, 
nevztahuje se na něj zákaz podomního prodeje. Nelze tedy tuto činnost 
nijak regulovat, ani postihnout. 
Je to stejné, jako kdyby mohlo město na svém území nařízením zakázat 
činnost exekutorů, zdravotních služeb, vet. lékaře atd.
Jak z  výše uvedeného vyplývá, městská policie nemůže pokutovat, či 
vyhánět prodejce elektrické energie. Pokud však budou mít občané po-
chybnosti o cizích osobách, které cosi nabízí, nebudou jim věřit, že na-
bízejí elektřinu, mohou samozřejmě na místo přivolat městskou policii, 
která u osob zjistí totožnost a prověří si jejich činnost.

Mgr. Radek Freivald (velitel MP)

Koncem měsíce srpna byly do-
končeny základní práce na rekon-
strukci ulice Žamberecká. Veškeré 
chodníky i  pojízdné plochy jsou 
hotové. Zbývá osadit lavičky 
a  koše a  zejména pak nové ve-
řejné osvětlení a  veškerou zeleň 
– stromy a záhony, což je spojeno 
s  čekáním na  vhodnější počasí 
pro výsadbu na  podzim letošní-
ho roku. S velkou reakcí zejména 
řidičů se setkal nově zbudovaný 
přechod pro chodce u  lékárny, 
a  to hlavně před tím, než bylo 
vyznačeno vodorovné dopravní 
značení, tedy vodící čáry a  tzv. 
„zebra“. Rekonstrukce chodní-
ku s  novým přechodem se totiž 
projevila zúžením silnice při cestě 
z  náměstí. To působí na  mnohé 
řidiče velmi zvláštně, protože je 
tato „šikana“ nutí výrazně zpo-
malit. Důvodem pro dané řešení 
je požadavek dopravních no-

rem, které stanoví jako nejvyšší 
přípustnou šířku přechodu pro 
chodce 6,5 metru, což zname-
nalo, že ulice Žamberecká bude 
v  tomto místě výrazně zúžena, 
když její běžná šíře je přes osm 
metrů. Tato šířka byla dimenzo-
vána na  tranzitní kamionovou 
dopravu z dob před obchvatem, 
která již dnes při běžném míst-
ním provozu není potřeba – na-
opak přílišná šířka silnice svádí 
řidiče k rychlé jízdě. Nejvyšší pří-
pustná rychlost je pochopitelně, 
jako všude jinde, pouze 50 km/
hod. Dvě připojené fotografi e 
pak přináší dva úhly pohledu: co 
se jeví řidiči jako omezení, je z po-
hledu chodce plocha pro poho-
dlný a  bezpečný pohyb. Věříme 
tedy, že si automobilem projíž-
dějící veřejnost zvykne a  chodci 
toto řešení ocení.       

Mgr. Jan Rejzl

Sběrné místo odpadů 
v Jůnově ulici je pro vás otevřeno
 Každou středu od 13:00 do 17:00 hodin

 Každou sobotu od 8:00 do 12:00 hodin

Děkujeme, že odpady odevzdáváte v určených časech

Zveme Vás na 26. veřejné 
zasedání Zastupitelstva 

města Vamberk, 
které se koná 

dne 19. září v 18 hodin 
ve velkém sále Městského 

klubu Sokolovna.

Vystupující část přechodu do vozovky nutí řidiče zpomalit…

…což ale z pohledu chodce není vůbec špatně.

Žamberecká: 
dva úhly pohledu
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Ve  Vamberku je vytvořeno 6 vo-
lebních okrsků dle místa trvalého 
pobytu (volební okrsek č. 1 - býva-
lá MŠ Merklovice, volební okrsek                                  
č. 2 - bývalá ZŠ Peklo n. Zd., volební 
okrsek č. 3 - Dům dětí a  mládeže 
v  Jugoslávské ulici, volební okrsek 
č. 4 - Městský klub Sokolovna (šat-
na), volební okresek č. 5 – Městský 
klub Sokolovna (malý sál), volební 
okrsek č. 6 – Městský úřad Vamberk.
Hlasovací lístky budou voličům 
doručeny na  adresu trvalého 
pobytu nejpozději 3 dny před 
konáním voleb. V  případě, že ně-
komu nebudou hlasovací lístky 
doručeny, může si je vyzvednout 
na  Městském úřadě ve Vamberku 
na  podatelně (přízemí MÚ) nebo 
na  sekretariátě (1. patro MÚ). 
Náhradní hlasovací lístky budou 
k dispozici na požádání také přímo 
ve volebních místnostech.
Právo volit do  zastupitelstva 

obce má občan se státním ob-

čanstvím České republiky, kte-
rý alespoň druhý den voleb, tj. 
06.10.2018 dosáhl věku nejméně 
18 let, je v  den voleb v  této obci 
přihlášen k  trvalému pobytu, 
a  státní občan jiného státu Ev-

ropské unie, který alespoň druhý 
den voleb, tj. 06.10.2018, dosáhl 
věku 18 let, je v  den voleb v  této 
obci přihlášen k  trvalému pobytu 
nebo má evidovaný přechodný 
pobyt v  příslušné obci na  území 
ČR, požádal o  zápis do  dodatku 
stálého seznamu voličů a  jemuž 
právo volit přiznává  mezinárodní 
úmluva, kterou je Česká repub-
lika vázána. Volič se ve  volební 
místnosti prokáže předložením 
platného dokladu totožnosti (ob-

čanský průkaz nebo cestovní pas, 
cizinci předloží průkaz o povolení 
pobytu).
Státní občané jiných státu EU, 
kteří mají zájem volit, musí být 
zapsáni ve  lhůtě do  03.10.2018 

do  16:00 hodin do  dodatku se-

znamu voličů. Pro ověření, zda je 
státní občan jiného státu Evropské 
unie zapsán v dodatku stálého se-
znamu voličů z minulosti, kontak-
tujte s  dostatečným předstihem 
správní odbor – matriku, paní Len-
ku Prokešovou (přízemí městské-
ho úřadu, tel: 494 548 124, e-mail: 
prokesova@vamberk.cz přip. 
Ing.  Martinu Juskovou, tajemnici 
městského úřadu, tel: 494 548 112, 
e-mail: juskova@vamberk.cz). Vo-
lič, který je státním občanem jiné-
ho státu EU, zapíše na jeho vlastní 
žádost městský úřad do  dodatku 
stálého seznamu voličů vedeného 
jen pro volby, jestliže volič prokáže 
státní občanství (EU) a dále přihlá-
šení se k  pobytu v  obci (formulář 
žádosti o  zápis do  dodatku stálé-
ho seznamu voličů je k  dispozici 
ke  stažení na  www.vamberk.cz 
v sekci Občan a úřad – Volby).
Voličské průkazy se pro volby 
do zastupitelstev obcí nevydáva-

jí. Volič hlasuje ve volebním okrs-
ku, kde je zapsán ve stálém sezna-
mu voličů.
Při volbách do zastupitelstva obce 
není možné hlasovat na  zastupi-
telských úřadech v  zahraničí. Po-
kud je volič veden zastupitelským 
úřadem v  zahraničí ve  zvláštním 
seznamu voličů a  má zájem volit, 
musí se dostavit do svého volební-
ho okrsku dle místa trvalého poby-
tu a  současně musí předložit po-

tvrzení o  vyškrtnutí ze zvláštního 
seznamu vedeným zastupitelským 
úřadem, kde byl doposud zapsán.
Způsob hlasování: Do Zastupitel-
stva města Vamberk se bude volit 
15 zastupitelů, každý volič tedy má 
15 hlasů. Volič může volit nejvýše 
tolik kandidátů, kolik členů zastu-
pitelstva má být zvoleno. 
Volič může na hlasovacím lístku:
-  označit v rámečku před jménem 

kandidáta křížkem toho kandi-
dáta, pro kterého hlasuje, a  to 
v kterémkoliv ze sloupců, v nichž 
jsou uvedeni kandidáti jednot-
livých volebních stran (nejvyšší 
může označit 15 kandidátů), 

- označit křížkem ve  čtverečku 
v záhlaví sloupce s kandidáty vo-
lební strany nejvýše jednu voleb-
ní stranu (hlas dostanou všichni 
kandidáti této strany),

- označit křížkem ve čtverečku jed-
nu volební stranu a zároveň může 
označit v  rámečku před jménem 
kandidáta křížkem další kandidá-
ty, pro které hlasuje, a  to v  libo-
volných samostatných sloupcích, 
ve  kterých jsou uvedeny ostatní 
volební strany. Takto nejprve volič 
volí označené kandidáty a  dále 
tolik kandidátů označené volební 
strany, kolik činí rozdíl počtu členů 
zastupitelstva, kteří mají být zvo-
leni a  označených jednotlivých 
kandidátů, a  to v  pořadí, v  němž 
jsou kandidáti označené volební 
strany uvedeni v jejím sloupci.

Další informace k  volbám jsou 
zveřejnyn na  webu města www.
vamberk.cz v  sekci Občan a  úřad 
- Volby přip. v sekci Úřední deska.

Ing. Martina Jusková

tajemnice městského úřadu

VOLBA DO PŘENOSNÉ 
VOLEBNÍ URNY
Volič může požádat ze závažných důvodů (zejména zdravotních) 
o to, aby mohl hlasovat do přenosné volební schránky mimo vo-
lební místnost, a to pouze v územním obvodu příslušného voleb-
ního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Nelze 
tedy hlasovat v jiném okrsku, přestože jde o stejnou obec.
Požadavky na  volbu do  přenosné volební urny (jméno, příjmení 
voliče, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče) můžete hlá-
sit na Městském úřadě Vamberk, Ing. Martině Juskové – tajemnice 
MÚ (1. patro), tel: 494 548 112 nebo 605 006 265, e-mail: jusko-
va@vamberk.cz nebo Lence Prokešové – matrika (přízemí), tel: 
494 548 124, e-mail:  prokesova@vamberk.cz.

Ing. Martina Jusková

tajemnice městského úřadu

Informace k volbám do zastupitelstev obcí
V pátek 5. října (od 14:00 do 22:00 hodin) a v sobotu 6. října 2018

(od 8:00 hodin do 14:00 hodin) se budou konat volby do zastupitelstev obcí. 

V mateřské školce Tyršova 
po nových chodnících
Se začátkem letních prázdnin vystřídala žáčky mateřské školky 
v Tyršově ulici stavební fi rma Stavitelství EU s.r.o. z Vamberka, která 
rozebrala veškeré dosloužilé chodníky v areálu školky a pustila se 
do  budování nových chodníků. Pro nové chodníky byla zvolena 
dlažba s tzv. rovnou hranou, kterou známe z parkovišť supermar-
ketů, a to z důležitého důvodu: mladí návštěvníci naší školky jsou 
náruživými závodníky a velmi často se zde pořádají napínavé závo-
dy okružní trasou areálem na koloběžkách. Drncání není žádoucí, 
protože okruh je dlouhý a malí závodníci potřebují hladkou jízdu. 
Již tento měsíc se jí dočkají, protože veškeré práce byly dokončeny 
začátkem srpna a celý areál je opět připraven na začátek nového 
školního roku. Přejeme všem malým Vodníčkům z mateřské školy 
Vodníček, aby se jim dobře chodilo i jezdilo. 

Mgr. Jan Rejzl 
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V  běžném životě patří zrcadlo mezi 
naše neopomenutelné pomocníky. 
Je realitou, že nám ukazuje stranově 
obrácený obraz viděné skutečnosti. 
Stejně jako objektiv fotoaparátu uka-
zuje pravdivě. Jestli chceme na vidě-
ném něco změnit, musíme to učinit 
sami. Většinou nám záleží na tom, jak 
nás vidí jiní lidé. Věnujeme mnoho 
času a prostředků na nejlepší dojem 
obrazem vyvolaný. 
Krása osobnosti má základ v  duši 
člověka a žádné zrcadlo nám nepro-
zradí neviditelné. Kvalita osobnosti 
člověka vstupuje do  mezilidských 
vztahů, které jsou pro život mnohem 
důležitější než krásné obrázky. Roz-
dílnost a mnohočetnost projevů lidí 
prozrazuje nekonečné množství tva-
rů vesmírného tvoření. Porozumění 
mnohosti vyžaduje pochopení jed-
noty v různosti. Není dobré všechno, 
co se nám líbí, a  špatné co se nám 
nelíbí. Realita je relativní v  prostoru 
a  čase. Naše myšlení je tvůrčí silou, 
která ovlivňuje i vytváří naše charak-
tery a tím i osudy. Příroda v dlouhém 
evolučním vývoji vybavila tělo člově-
ka imunitním systémem. 
Lidská společnost si musí svoji imu-
nitu chránit rozumovým uspořádá-
ním, které se neobejde bez pevného 
základu moudrosti.
Společenská prosperita není dílem 
jednotlivce a  tématem prospěšnos-
ti nastaveného zrcadla se zabýval 
i president Václav Havel: „Ti, kteří roz-
hodují, potřebují nejvíc nastavené 
zrcadlo. Na  tom je založeno demo-
kratické rozhodování“.
Ve  Vamberku není mnoho ochot-
ných a  odvážných lidí, kteří by toto 
téma nezištně uchopili. Proto prosím 
o  pochopení nastavenému zrcadlu 
komunálního vládnutí a  pohledu 
do  minulosti našeho města. Téma 
arogance moci a  mocných se dotý-
ká životů všech lidí. Máme-li najít 
nejlepší řešení, neobejdeme se bez 
pravdivého pohledu. Komunální vol-
by nám takovou možnost dávají.
Sami se ochuzujeme, pokud mají 
krásné osobnosti žijící ve Vamberku 
níže uvedenou zkušenost:

„Stejně zjizvená jako samo město je 
pro mě i má osobní zkušenost s ním. 
Setkal bych se někde jinde s takovou 
malostí, prolhaností víceméně ofi -
ciálně prezentovanou, maskovanou 
pitomými frázemi? Ne nedělám si 
iluze. Ani jinde to není o  moc lepší. 
Jen se mi zdá, že ve  Vamberku je 
toho přece jen o poznání víc.…“.(z čl. 
zveřejněného v r. 2011).
Život nám poskytuje čas k  nápravě 
křivd námi způsobených, čas ome-
zený délkou života našeho i  našich 
bližních. Nepromarněme příležitost 
k odpuštění a nápravě bezpráví.

Za  velký dluh považuji kauzu sta-
rosty Lubora Bořka. Jeho obětavost 
ve funkci a úroveň starostování byla 
„odměněna“ nenávisti a  snahou 
o  jeho odsouzení ve  věci směnek. 
Dodnes nikdo nevysvětlil, jak to bylo 
s protisměnkou v trezoru? Nikdo ne-
zveřejnil náklady soudních jednání, 
které trvalo cca 2 roky. Svoje nechtě-
né pochybení zaplatil zkrácením ži-
vota, který taková traumata provází.
Nepřátelská atmosféra zasáhla cha-
rakter města, a pro mne to byl důvod 
proč se neangažovat.
Prosím kandidáty do  komunálních 
voleb 2018 o  přijetí výzvy k  objas-
nění nevysvětlených skutečností. 
Nikomu neublíží zveřejnění chyb 
a následných fi nančních ztrát ve věci 
ČOV. Vedení města odmítlo její koupi 
za 7 mil. Kč, aby po vleklých peripe-
tiích a  nevraživosti k  oponentům 
došlo k zpětnému odkupu za 21 mil. 
Kč. K tomu je nutné připočíst výdaje 
za  soudní poplatky novým majite-
lům a  také prostředky za  projekto-
vou přípravu na  stavbu nové ČOV. 
Pokud to myslíme opravdu vážně se 
symbolem Pravdy, který stojí v podo-
bě sochy na náměstí a také v bílém 
provedení před kanceláří starosty, 
měli bychom přijmout základní po-
učení svobody – „Pravda vás vysvo-
bodí“ (především od lží a nenávisti).
Očista pravdou by neměla vést k ne-

návisti a  nevraživosti, ale právě na-
opak ukázat výsledky jednání, která 
podle Bible jsou „smrtelnými hříchy“ 
(zabíjejí duši člověka).
Dnešní vamberská skutečnost je ta-
ková, že se naplňují myšlenky a přání, 
které se zdály být neuskutečnitelné 
za  dob minulého vedení na  radnici. 
Realizace krásného dětského hřiště 
na Struhách přinesla oživení celému 
městu v té nejčistší formě dětské ra-
dosti. Starosta, který byl jistě prvním 
mužem tohoto „zázraku“ si jistě za-
slouží pokračovat v  novém období. 
Dnes již jisté postavení supermarketu 

bylo provázeno velikou nedůvěrou 
a  zkušeností se záměrem stavby LI-
DLU. To je další div rozvoje města, 
stejně jako nová tvář území kolem 
řeky Zdobnice, kde se v  minulosti 
skladovaly tankové díly. Mohlo by se 
pokračovat tím, že jen osobnost, kte-
rá má silnou vůli a schopnost strate-
gického uvažování se mohla prosadit 
v  prostředí posttotalitního myšlení 
a charakterů obyvatel s pečetí sociali-
stického myšlení. Jen si vzpomeňme 
na  komunistická hesla: „Nejvyšší vy-
možeností socialismu je socialistický 
myslící člověk“, „Nemusíte myslet, 
strana (KSČ) myslí za vás“. Připomeň-
me si slova skauta S. B. (politolog 
a  historik): „Kde se vzaly statisíce 
ochotných (ne přinucených) komuni-
stických pohůnků – estébáků, esen-
báků, úředníků, členů akčních výborů 
či prověrkových komisí? Pozn. autora: 
(také církevních tajemníků, pomocní-
ků VB, donášečů, apod.) doporučuji 
k přečtení čl. v Refl exu „Zločiny proti 
skautům“, kdy tři stovky policajtů roz-
střílely skautský tábor.
Nadcházející volby jsou také příleži-
tostí k rozvoji duchovního bohatství 
města, které se projevuje v  mezilid-
ských vztazích, v  pozitivní atmosfé-
ře založené na  právu, spravedlnosti 
a  obyčejné lidské slušnosti. Jenže 
skutečnost je daná právě duchovní 
kvalitou všech obyvatel města a kan-

didáti do  vedoucích funkcí se musí 
ve  volbách „trefi t“ do  myšlení svých 
voličů, aby obdrželi potřebné hlasy. 
Je to velice těžké, protože ty nejčistší 
lidské duše nemají šanci, jelikož lidé 
žijící zlem nerozeznají dobro a nejsou 
ochotni následovat nepohodlí, které 
jej často provází. Proto bývá k  ná-
pravě národního svědomí zapotřebí 
obětí nejvyšších, jako byl Jan Palach.
Snad mi zastupitelé prominou v této 
pozitivní úvaze přání, aby noví zastu-
pitelé nebyli jen zvedači hlasovacích 
lístků, aby nemlčeli a projevili zájem, 
když letitý senior upozorňuje na ne-
bezpečné závady a  šikanu. Když se 
žádá o morální satisfakci pro všechny 
postižené pomluvou nespravedlnos-
tí aj. nešvarů. Odpuštění je jen jedno, 
není křesťanské ani muslimské, či 
jiné, protože je jen jeden dárce živo-
ta pro všechny. Život je nedělitelný 
a jsme všichni jeho součástí jako alfa 
a omega abecedy.
Odpuštění je důležité hlavně pro ty, 
kteří mají poslední písmeno abecedy 
na dosah. Odpuštění není obchod se 
zlem a  bez upřímného pokání není 
možné. Proto prosím nové zastupi-
telé, aby věnovali pozornost práv-
nímu vědomí spoluobčanů, aby se 
uskutečnila i u nás ve městě nějaká 
varianta bezplatného právního pora-
denství, aby vítězila lidskost nad křiv-
dou a zlobou. Také prosím, abychom 
odstranili zbytečný světelný smog, 
který provází drahé nesvětlování 
kostela a ničí přírodu. Lidstvo si svoji 
chamtivostí připravilo krutou změnu 
klimatu a Jiří Wolker by dnes pravdě-
podobně psal o  miliardáři (dolaro-
vém), který ukradl vodu.
Pozitivní závěrečná myšlenka je, že 
můžeme měnit naše nitro k  lepší-
mu, tím změníme i  život ve  městě, 
navzdory všemu špatnému ve světě. 
Poznámka: prosím o  následování 
příkladu starosty Teplic nad Metují, 
který v místním periodiku poděkoval 
slušným kritikům: „…děkuji i  všem 
slušným kritikům mé práce, kteří 
mne neustále udržují ve střehu a se-
bekontrole“.

Jiří Nykl, 17.8.2018

Během 200 let, od  poloviny 18. 
do  poloviny 20. století působilo 
ve  vamberecké farnosti několik 
desítek výpomocných kněží, tzv. 
kaplanů. Byli to povětšinou mladí 
muži brzy po  kněžském svěcení, 
kteří pomáhali faráři v  duchovní 
správě. Na přelomu 20. a 30. let 20. 
století byl tímto kaplanem u  nás 
P. Jan Kuchta.
Narodil se 2. února 1896 v  Polici 
u  Moravských Budějovic. Kněžské 
svěcení přijal 3. července 1921. 
V  následujících letech pracoval 
jako kaplan v několika farnostech. 
Do našeho města přišel v září roku 

1928 z  Poličky. Tehdy byl vambe-
reckým farářem P.  Václav Hvězda, 
který zde sloužil již 25 let. Mladý 
kaplan Kuchta plnil své kněžské 
povinnosti, sloužil farníkům, ale 
zapojil se i  do  veřejného života. 
Měl např. podíl na  vzniku míst-
ního muzea. V  obecních volbách 
v  září 1931 získala lidová strana 
šest míst v  třicetičlenném zastu-
pitelstvu a  tím i  nárok na  post 2. 
náměstka starosty. Na  prosincové 
ustavující schůzi jím byl zvolen 
právě P. Kuchta. 
V  listopadu 1933 zemřel vambe-
recký farář P.  Václav Hvězda. Do-

časnou správou farnosti byl po-
věřen kaplan Kuchta. Již v březnu 
následujícího roku odešel po šesti 
letech prožitých ve  Vamberku 
do  Kostelce nad Orlicí, kde byl 
v  listopadu 1934 jmenován dě-
kanem. Zde působil násleujících 
patnáct let.
P.  Jan Kuchta se stal jednou z ne-
sčetných obětí komunistického 
režimu. Kostelecký rodák a  voják 
Svobodovy armády Ing. Josef Pohl 
byl po válce Sověty navržen na vy-
znamenání Hrdina Sovětského 
svazu. Českoslovenští komunisté 
však návrh zamítli s dovětkem, že 

se jedná o  reakcionáře. Pohl byl 
roku 1949 označen za  vedoucího 
dvanáctičlenné protistátní sku-
piny, jejíž součástí se stal i  děkan 
Kuchta. Pohl byl za  velezradu od-
souzen k trestu smrti a v roce 1950 
popraven. P. Jan Kuchta byl zatčen 
v  říjnu 1949, později odsouzen 
ke 13 letům odnětí svobody a od-
vezen do  věznice Mírov. Z  vězení 
byl propuštěn v  září 1956. Ná-
sledně působil ve  farnosti Ležáky. 
Zemřel před padesáti lety 8. září 
1968 ve Včelákově. Bylo mu 72 let. 
Roku 1990 byl plně rehabilitován.

Miroslav Berger

Nastavené zrcadlo

Šest let kaplanem ve Vamberku
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Po období nekritického uctívání peněz 
a  majetku se čím dál více ve  společ-
nosti prosazuje návrat k  sousedským 
zvykům, organizovaným i  spontán-
ním akcím. Začínají se obnovovat 
různé občanské okrašlovací spolky, 
besedy a  podobná sdružení za  úče-
lem přátelských setkání a uskutečňo-
vání potřebných záležitostí obecné 
potřeby. Iniciativy se kromě nově 
vznikajících spolků ujímají i tradiční or-
ganizátoři - jako hasiči, turisté, přátelé 
historie, Skauti, Sokolové apod. občan-
ské organizace a spolky mají mnohem 
blahodárnější vliv na společnost, nežli 
politické strany. Politikařením se lidé 
rozeštvávají, aby je mohli ambiciózní 
předáci stran lépe ovládat.
Občanská sdružení naopak lidi spo-
jují, protože zahrádkáři nepotřebují 
štvát proti včelařům apod., jelikož si 
vzájemně vůbec nekonkurují. A  vý-
znam občanských sdružení je obrov-
ský, protože jen zahrádkářů je daleko 
více, než členů všech politických stran 
dohromady. Přátelská atmosféra 
a soužití vždy lépe pomáhala překle-
nout hospodářské, sociální i  spole-
čenské problémy, které vždy následo-
valy po obdobích klidu a prosperity.
V  současné době prožíváme mimo-
řádně dlouhé období evropské pro-
sperity bez válek. Tuto skutečnost si 
mnoho lidí ani neuvědomuje, protože 
nic jiného nezažili. Žehráme na různé 
nedostatky, kterých je také dost, ale 
ty vždy byly a určitě budou i nadále. 
Některé vznikají bez lidského přičině-
ní, ale za mnohé mohou lidé. Leckdo 
není spokojen se současným stavem, 
ale zároveň neví, co by mělo být. Kaž-
dý Čech by si měl uvědomit, že nás je 
10,7 milionu - to je přesně tolik, kolik 
obyvatel má jedno americké město 
(New York) bez svých předměstí. In-
dické město Bombay má dokonce 20 
milionů obyvatel. Samotní tedy svě-
tové dění moc neovlivníme, zejména 
se státnickou úrovní většiny našich 
politiků. Náš mezinárodní význam 
spočívá v aktivní kolektivní spolupráci 
evropských národů, ve společné sna-
ze o  odstraňování nedostatků v  EU 
a  tím zlepšování pozice a  odolnosti 
proti tlaku konkurenčních supervel-
mocí (USA, Ruska, Číny), které si rov-
něž především prosazují svoje zájmy.
Nejaktuálnější naší potřebou je však 
cílevědomé řízení obcí, zajišťování 
základní bezpečnosti a spravedlnosti 
pro občany. Účinné potlačování kri-
minality, korupce a  tím vším ve  vy-
tváření prostředí pocitu pohody, jež 
se nedá zajistit jenom penězi. To vše 
je třeba podnítit v myslích voličů, aby 
tento podzim vybrali dobré vede-
ní obcí a  zejména pak u  kandidátů 
do  obecních zastupitelstev, ochot-
ných a schopných náročné úkoly zod-
povědně plnit.

Dle vyskytujících se příznaků bude 
společnost donucena řešit větší počet 
problémů, než musela v současnosti. 
Je nepříjemnou skutečností, že se 
začínají současně protínat tři skupiny 
významných změn, které nás všechny 
podstatně ovlivní.
První skupinu tvoří klimatické ano-
málie, které se již delší dobu začínají 
projevovat. V dějinách Země to není 
nic neobvyklého, ale pro krátké ži-
votní generační střídání lidí to vytváří 
u mnohých až stresové stavy. Musíme 
doufat, že anomálie nebudou příliš 
radikální a  dlouhodobé. Jen pro při-
pomenutí: Od poslední doby ledové 
již uplynulo 12 tisíc let. Sahara vyschla 
5 tisíc let před naším letopočtem.
Teplotní výkyv asi 3,5 tisíc let př. n. l. 
způsobil tání ledovců a  tím zvýšení 
hladin moří i biblickou potopu Mezo-
potamie a ústi řeky Indus. I současné 
oteplování planety rovněž způsobu-
je stoupání hladin moří. Zatím je jen 
malé, ale i to vytváří vrásky na čelech 
mnohých ostrovanů a  v  Evropě Ho-
lanďanů. Rekordní zvýšení hladin 
moří v  dějinách planety Země bylo 
až 100 metrů, ale o  tom raději ne-
přemýšlet. 5 milionů let již uplynulo 
od  vyschnutí a  opětného zaplnění 
Středozemního moře.
Nám úplně stačí starosti s částečným 
zvýšením teplot, místním nedostat-
kem pitné vody a  nerovnoměrnou 
srážkovou činností. Raději ani ne-
budeme přemýšlet nad hrozbou 
sopečných výbuchů, které nám bez-
prostředně nehrozí. Před několika sta-
letími však po výbuchu jedné asijské 
sopky došlo k tak velkému znečistění 
atmosféry, že nebylo dostatek sluneč-
ního svitu, nebylo vůbec léto a  tím 
došlo k  velké neúrodě i  s  veškerými 
následky. Protože však nemůžeme 
řídit přírodu, tak nám nyní nezbývá 
než doufat a pokoušet se ničit životní 
podmínky jen minimálně.
Druhou skupinu způsobuje změna 
mocenského řízení světa. Dvacáté 
století znamenalo rozpad Britského 
imperia, konec kolonialismu a nasto-
lení světové moci USA a SSSR. Po roz-
padu SSSR se na  dvacet let (1990-
2010) staly monopolní světovou 
velmocí USA. Další světový vývoj ale 
úplně změnil situaci. V  podmínkách 
předchozí „studené války“ probuzená 
Čína dosáhla nebývalé úrovně a sta-
la se jednou z  určujících světových 
velmocí. Evropské národy se přestaly 
mezi sebou prát, vytvořily EU a  tím 
největší světovou ekonomiku a  hos-
podářský komplex. Evropa vytváří ¼ 
světové HDP. Jejím nedostatkem je 
zatím slabé centrální řízení a nedosta-
tečná obrana proti vnitřním i vnějším 
rozkladným živlům. Trpí řadou po-
čátečních nedostatků, ale americká 
unie (USA) se budovala také 150 let. 

Svět je nyní řízen ze čtyř center moci, 
protože Rusko si opět vydobylo účast 
v  této skupině. Je jen otázkou času, 
kdy se začne prosazovat i miliardová 
Indie. Tuto situaci těžko snáší USA se 
svým klesajícím vlivem na  světové 
dění. Je sice vojensky a politicky nej-
silnějším státem světa, ale ztratila eko-
nomické prvenství, které v současné 
době součtem ekonomik členských 
států má EU. Prezident USA Tramp si 
sice vynucuje vazalský vztah Evropy 
k USA, ale Evropa současným spoje-
ním může lépe odolávat mocenským 
tlakům všech ostatních konkurentů.
Největším světovým problémem se 
jeví vztah USA a  Číny. Čína úžasně 
mocensky roste a  21. století bude 
patrně stoletím čínským. Ekonomic-
ký růst Číny v r. 2017 byl 6,8  % HDP 
a  z  přebytku zahraničního obchodu 
skupuje po  světě podniky, půdu, 
ložiska surovin (hlavně v Africe) a ra-
pidně zbrojí. Spojené státy v součas-
ném roce dluží Číně přes 20 bilionů 
Kč a  svoji mocenskou pozici udržují 
nejvyšším rozpočtem věnovaným 
na  zbrojení. Aktivně se účastní v  lo-
kálních válkách ve světě a prodejem 
zbraní. USA v  předchozích letech 
podporovaly sjednocování Evropy, 
což se v poslední době změnilo. Ev-
ropa a  Spojené státy mají mnoho 
společného, jsou si velice blízké, ale 
pokud budou američtí představitelé 
prosazovat princip přístupu „Amerika 
především“, pak i Evropa bude nuce-
na přistupovat obdobně. Vážnou je 
i  situace mezi arabskými státy. Po-
hodlí Arabům zajišťovala ropa, jejíž 
cena dlouhodobě klesá (údajně od r. 
2014 o 70 %). Velké rozepře jsou mezi 
šíity, vedenými Iránem a sunnity, ve-
denými Saudskou Arábií. Obě moc-
nosti mají obdobný charakter, ale 
jsou podporovány jinou supervelmo-
cí. V roce 2017 prodaly USA Saudské 
Arábii zbraně za  7,3 bilionu korun, 
přitom tato země věnuje ročně 3 mi-
liony dolarů na podporu vahhábismu 
(extremních muslimů).
S  muslimským extremismem, tero-
rismem a  organizovanou migrací se 
potýkají muslimské země i křesťanská 
Evropa.
Třetí skupinou a  vůbec největším 
problémem budoucnosti ale bude 
hospodářský pokles. Po  dobrých le-
tech vždy dochází k různě výraznému 
zhoršení. Ekonomové a  národohos-
podáři s  obavami vzpomínají na  si-
tuaci třicátých let minulého století. 
Tehdejší hospodářská krize byla veli-
ce zlá.  Ve skladech bylo mnoho zboží, 
které nebylo komu prodat a  přitom 
lidé by toto zboží tehdy potřebovali. 
Celý problém byl způsoben chybou  
bank - špatným koloběhem peněz. 
Lidé neměli peníze na nákup, protože 
nebyla práce a  tím výdělky. Továrny 

nemohly vyrábět, protože byly plné 
sklady neprodejného zboží. Tento 
hrozivý kruh trval několik let, začal 
krachem na New Yorkské burze a po-
stupně zachvátil celý svět. Krize jsou 
průvodním jevem kapitalismu a  ne-
lze je úplně odstranit. Kapitalismus, 
jako doposud poslední společenský 
řád, je založen na principu zisku, tedy 
výroby a prodeje. Je ovládán tvrdým 
konkurenčním bojem, ve  kterém ví-
tězí ten, kdo vyrábí kvalitněji, rychleji, 
levněji a víc. Jakmile někdo zaostane, 
je okamžitě pohlcen schopnějšími.
Toto nezastavitelné zrychlování vý-
roby však přibližuje vyčerpání suro-
vinových zdrojů a zejména nadvýro-
bu. Dokud se udrží současná úroveň 
výroby a  prodeje, bude pokračovat 
období blahobytu většiny obyvatel 
vyspělých zemí, zejména USA a  Ev-
ropy. Evropa navíc těží z období více 
jak 70 let bez válek, za  což vděčíme 
EU a NATO. (Pro porovnání z historie- 
za období novověku 1492-1945 došlo 
v  Evropě k  230 bitvám a  válkám. To 
znamená, že se v průměru každé dva 
roky evropané mezi sebou vraždili.)
Pro oddálení hospodářského úpad-
ku je vytvořena řada předběžných 
opatření. Pro podporu koupěchti-
vosti obyvatelstva je podporována 
až vtíravá reklama. Bankovní politika 
omezující úrokové zisky z  uložených 
peněz nutí veřejnost udržovat peníze 
v oběhu, protože vklady se nevyplatí.  
Jelikož peníze již nejsou kryty zla-
tem uloženým v bankách, tak banky 
tisknou stále další emise peněz a tím 
zajišťují dostatek – až nadbytek obě-
živa. Zvyšování platů rovněž zvyšuje 
koupěschopnost obyvatelstva. Aby 
mohli nakupovat zboží i  nemajetní, 
jsou propagačně nabízeny snadno 
dostupné půjčky od  bank, i  neban-
kovního sektoru.
Souborem těchto opatření se před-
chází příčinám vzniku krize v  minu-
lém století. Posledním opatřením 
proti snížení koupěchtivosti obyva-
telstva je záměrné zkracování doby 
funkčnosti výrobků jen na  záruční 
dobu, zamontováváním limitujícího 
dílu v  důležité části spotřebiče. Eko-
nomické znevýhodnění oprav nutí 
nakupovat nové kompletní výrobky.
Tato taktika je však příčinou rabování 
přírodních zdrojů, které jsou koneč-
né a  dříve či později limitující. V  bu-
doucnosti čeká spotřební společnost 
vynucená úsporná opatření, která 
rozhodně nebudou příjemná. Čím 
dříve si tuto neúprosnou budoucnost 
lidé uvědomí a učiní včasná opatření, 
tím bude situace pro příští generace 
méně složitá. I všechny předchozí ge-
nerace musely řešit složité problémy, 
proto věřím, že i budoucí vše úspěšně 
vyřeší.

Ing. Augustin Šubrt

Návrat k občanské společnosti
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V průběhu roku 1866 probíhalo na území Čech 
a  Moravy několik bitev prusko-rakouské války. 
V našem kraji se boje týkaly Náchoda, Jičína, Čes-
ké Skalice, Trutnova a  zejména Hradce Králové. 
Zde probíhala jedna z  rozhodujících bitev této 
války. I Vamberkem procházela v těch časech voj-
ska. Jak rakouská, tak i pruská. A některý z regi-
mentů se zde i na čas utábořil, aby nechal vojáky 
odpočnout a doplnil zásoby. 
Vzdálené boje, zejména kouř a střelbu z děl, pak 
vamberečtí občané pozorovali v den bitvy 3. čer-
vence 1866 z míst u kapličky Všech svatých při 
cestě na Rychnov nad Kněžnou.1 Ovšem dosud 
jsme nezaznamenali žádného vambereckého 
občana, který by se, co by voják rakouské armá-
dy, prusko-rakouské války osobně zúčastnil.
Letos počátkem července obdržel Spolek přátel 
historie e-mail od  místního občana, který upo-
zorňoval na  hrob z  roku 1866 kdesi v  Nových 
Hradech s  pochovaným vojákem z  Vamberka.2 
Po  chvíli pátrání se mi náhrobek podařilo najít 
kousek dál – v  Chrudimi.3 Nápis na  náhrobku 
zní: „Cís. Kr. 8. pluk husarů Hessen-Gassel věnuje 
pomník tento Josefovi Matyášovi koželužskému 
tovaryši z  Vamberka, jenž v  půtce zadní stráže 
pluku toho s  jezdci pruskými 5. července 1866 
na  náměstí chrudimském zabloudilou koulí 
rakouskou zastřelen byl“. Dalo by se říct, že jde 
o vyčerpávající informaci, ke které není moc co 
dodat. Řídíce se heslem „důvěřuj, ale prověřuj“ se 
mi údaje uvedené na náhrobku podařilo upřes-
nit, ale rovněž i  rozšířit o  spoustu zajímavých 
skutečností.
Kromě vlastního hledání ve  vambereckých 
a později i kosteleckých matrikách jsem kontak-
toval členy spolku Komitét pro udržování pamá-
tek z války roku 1866.4 Z obou těchto zdrojů se 
mi podařilo poskládat zajímavosti o osobě a osu-
du vojína Josefa Matyáše.
Už informace, že pocházel z Vamberka, není zce-
la přesná. Josef Matyáš se narodil dne 24. března 
roku 1839 v Kostelci n. O., v čp. 22, jako neman-
želský syn Eleonory, dcery Josefa Matyáše, šátka-
ře a krejčího z Vamberka čp. 84 a Anny Opičkové 
z Kostelce n. O. čp. 22.5 Jeho matka Eleonora se 
zřejmě před narozením svého nemanželské-
ho syna přestěhovala do  Kostelce, k  babičce 
z matčiny strany, aby se alespoň trochu vyhnu-
la posměchu zdejších ctihodných občanů. Zpět 
do  Vamberka se nejspíše přestěhovali koncem 
ledna 1842, kdy si kostelecký farář poznamenal 
k zápisu o narození poznámku, že vydal křestní 
list. Ve Vamberku Josef navštěvoval místní školu 
a později se vyučil koželužskému řemeslu. A nej-
spíš ve  Vamberku byl v  roce 1866 naverbován 
do rakouské Severní armády a přidělen k 8. pluku 
husarů. O tomto pluku se mi bohužel nepodařilo 
zjistit mnoho bližších informací. Pluk se zúčast-
nil i  samotné bitvy u  Hradce Králové, ale spíše 
okrajově. Kryl až ústup pěchoty na levém křídle 
bitevní sestavy.6 Po porážce se zbytky rakouské 
armády v průběhu noci z 3. na 4. července 1866 

shromáždily na  levém břehu Labe v  prostoru 
Třebechovice-Holice-Pardubice. Následoval 
ústup přes Litomyšl a Svitavy k Olomouci a dále 
na  Brno.4 Dva dny po  bitvě u  Hradce Králové 
obsadili Prusové Pardubice, kde si zřídili hlavní 
stan. Odtud přijelo do Chrudimi sedm pruských 

dragounů v čele s důstojníkem, aby zde nařídili 
podmínky rekvizic pro přicházející vojsko.7 V  té 
době se ve  městě ještě zdržovalo asi tak deset 
rakouských jezdců jako zadní stráž, kteří tudy 
ustupovali od  Pardubic.8 A  na  chrudimském 
náměstí došlo ke  střetu s  pruskými dragouny. 
Dobový tisk popsal událost takto: „Mezi tím co 
se pruská hlídka vyptávala lidí stojících na  ná-

městí na  přítomnost rakouského vojska padla 
rána, po které se koželužský tovaryš Josef Matyáš 
skácel na zem mrtev. Byl střelen zbloudilou kul-
kou do  hlavy. Nastal všeobecný zmatek. Pruští 
vojáci zahlédli za  kostelem rakouské uniformy 
a okamžitě se vydali je stíhat. Dostihly je za no-
vým městem, kde se strhla bitka“.9 K uvedenému 
popisu nutno dodat, že z  nápisu na  náhrobku 
vyplývá, že Josef Matyáš byl střelen zbloudilou 
rakouskou koulí. Tedy některým z kolegů, který 
možná zpanikařil, když byl pluk zezadu napaden 
pruskou jízdou a jistě neúmyslně střelil vlastního 
spolubojovníka, který uzavíral šik. Jaký paradox. 
Jaká hříčka osudu. Zasažen zcela mimo bojiště, 
při ústupu rakouských vojsk. A k tomu kolegou 
z vlastních řad.
Brzy po  válce (především v  letech 1867–1869) 
vznikla většina pomníků válčících stran. Jejich 
donátory byly zpravidla důstojnické sbory jed-
notek účastnících se bitvy. Bývaly instalovány 
v místech, kde tyto útvary bojovaly nebo osvěd-
čily svou udatnost, obvykle v blízkosti hrobů, kde 
odpočívají jejich padlí příslušníci. Zprvu byly zři-
zovány i hroby jednotlivcům, po několika málo 
letech po válce však byly individuální hroby na-
hrazovány útvarovými pomníky, které vznikaly 
ještě desítky let po válce.4 Díky 8. pluku husarů 
se v roce 1869 začala připravovat i výstavba po-
mníku Josefu Matyášovi.10 K slavnostnímu odha-
lení a vysvěcení došlo dne 13. října roku 1869.10 
V  dokladech ke  stavbě pomníku se objevilo 
několik chyb v textu na náhrobní desku (jméno 
František Matyáš, narozen 1843 ve  Vamberku). 
Tyto chyby se díky dopisu z vamberské městské 
rady ze dne 4. září 1869,10 podepsaného tehdej-
ším starostou Zemanem, opravily tak, aby text 
odpovídal skutečnosti. Asi poslední zajímavostí 
je, že hrob Josefa Matyáše se původně nacházel 
na  hřbitově u  kostela sv. Michala. Hřbitov byl 
však v  roce 1881 zrušen a přeměněn na park.11 
Hrob našeho vojáka byl s  ostatními přenesen 
na hřbitov u kostela sv. Václava, kde konečně na-
lezl klid a je zde dodnes.
Náhrobek se díky Komitétu pro udržování pa-
mátek z  války roku 1866 dočkal v  roce 2004 
celkové opravy 12 a  jistě stojí za  zhlédnutí. Po-
kud se budete v  okolí Chrudimi toulat anebo 
místem projíždět, zajeďte se na hřbitov u koste-
la sv. Václava v Novoměstské ulici podívat (GPS 
N49°56´46.14´´, E15°48´10.08´´).
Na závěr bych chtěl za celý náš spolek poděkovat 
onomu spoluobčanovi, panu Hilschovi, za upo-
zornění na  zajímavost spojenou s  Vamberkem, 
ze které se nakonec vyklubal docela zajímavý 
příběh spjatý s Vamberkem, i  když s  tragickým 
koncem. Děkujeme.                             Jiří Hostinský

Spolek přátel historie Vamberka

Nešťastný osud vojáka z dob prusko-rakouské války

1  Paměti města Vamberka, J. F. Král, Vamberk, 1927, strana 350 a 351
2  Email došlý na adresu Spolku přátel historie Vamberka dne 2. 7. 2018
3  https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/118-chrudim/Novoměstská/
4  http:// www.1866.cz
5  SOA Zámrsk, Sbírka matrik východočeského kraje, FÚ Kostelec nad Orlicí, matrika N, léta 

1826-1843, snímek CZEC0004D_77-9_M_00140
6  Osobní korespondence autora s Mgr. Jiřím Synkem z Komitétu 1866
7  Osobní korespondence autora s p. Jiřím Hanušem z Komitétu 1866

8  Geschichte des k. k. Huszaren-Regimentes Alexander Freiherr v. Koller Nr. 8 von seiner Erri-
chtung 1696 - 1880, Amon Ritter von Treuenfest Gustav, Wien 1880, strana 559 

9  článek Jaroslava Veselého Události v Chrudimi za války roku 1866 zveřejněného na serveru 
Československé armády (převzato z http://www.slosar.cz/5_1866_073.html) 

10 SOkA Chrudim, fond Archiv města Chrudim, karton č. 84, inv. č. 701
11 https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svatého_Michaela_archanděla_(Chrudim)
12 http://www.1866.cz, Výroční zpráva komitétu 2006.pdf, strana 8
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V  průběhu srpna zavítal do  Vam-
berka pan Ing. Jiří Šindelář, který si 
sem „odskočil“ z rodinné dovolené 
v Orlických horách. 
Původně bylo domluveno, že by 
mělo jít jen o  rychlou obhlídku 
místa pro připravovaný geologic-
ký průzkum, na kterém by se moh-
la nacházet tvrz nad Merklovice-
mi – tzv. Okrouhlice. A také že by 
nám ve  Vamberku nasnímal svojí 
speciální technikou nějakou sochu 
ve 3D formátu. 
Nakonec ve Vamberku strávil s ro-
dinou celý den a  nenafotili jednu 
sochu, ale rovnou celý kostel sv. 
Prokopa včetně krypty. 3D mode-
lování je velmi technicky náročné, 
kdy pomocí speciálního skeneru 
bylo nutné zachytit všechny body 
kostela a krypty, následně byl celý 
objekt nafocen „klasicky“ na  foto-
aparát a na závěr byl kostel nasní-
mán z  výšky pomocí dronu s  ka-
merou s vysokým rozlišením. 
Pro všechny přítomně to byl ne-
skutečný zážitek, který byl ještě 

umocněn poutavým vyprávěním 
o  průzkumech pana Šindeláře 
a jeho kolegů. Pro děti byl asi nej-
větším zážitkem průzkum pomo-
cí dronu a  možnost vidět kostel 
i okolí jako na dlani.  
Nyní budou všechna získaná data 
zpracována speciálním softwarem 
a výsledkem bude 3D model celé-
ho kostela vč. krypty, který umožní 
komplexní pohledy ze všech stran 
včetně „průřezů“ a další práci s mo-
delem, třeba až k rozšířené virtuál-
ní realitě. 
Současně se při průzkumu celého 
kostela zjistilo, že ventilační a odto-
kové potrubí je zanešené. To bude 
pravděpodobně jeden z  hlavních 
důvodů, proč je narušena přiroze-
ná ventilace a  klima krypty, které 
po staletí zajišťovalo uloženým mu-

miím potřebné prostředí a vlhkost. 
Panu Šindelářovi i celé jeho rodině 
patří veliké poděkování za  inicia-
tivu ve Vamberku, a to bez nároku 
na  honorář. Velký dík také patří 
dr.  Dragounovi z  Muzea Orlických 
hor za  zorganizování celé akce, 
která nám, jak věříme, pomůže 
v  zachovávání tohoto dědictví 
a  návratu vambereckých mumií 
zpět do  krypty kostela. Průzkum 
Okrouhlice zůstává na  některou 
další návštěvu.

 Ing. Vladimír Sodomka, 

Spolek přátel historie Vamberka

Vždy mě potěší, když vidím někde prezentaci a  vý-
robky z Vamberka Takto mě před řadou let potěšila 
výstava vambereckých krajek v  Senátu. Během na-
šich dvou exkurzí s Vamberáky - tento rok do Senátu 
- s  nostalgií a  hrdostí zavzpomínaly účastnice z  řad 
našich krajkářek, jak byly tenkrát v  těchto krásných 
prostorách jejich výtvory vystaveny. 
Na  našich exkurzích se snažíme prezentovat naše 
město a jakým stylovějším dárkem potěšit, než vam-
bereckou krajkou? Proto jsme také panu senátoru 
Antlovi chtěli jako poděkování přivézt paličkovanou 
pozornost. Ukázalo se však, že to není vždy jen tak. 
Zatímco pro ženy je výtvorů z krajky široká škála, vy-
typovat vhodný dárek z krajky pro muže nebylo zrov-
na jednoduché.  Nicméně podařilo se a velký dík za to 
patří paní Miroslavě Šustrové z Krajkářské školy.  
A  tak ve  Vamberku paličkovaná květina v  květináči 
zdobí kancelář senátora Antla. S panem senátorem se 
podařilo domluvit, že by bylo pěkné opět propagovat 
vambereckou krajku v  Senátu, a  tak se můžeme tě-
šit, že v příštím roce budou moci senátoři, zahraniční 
delegace i další návštěvníci obdivovat vambereckou 
krajku.
Věřím, že to opět povzbudí naše krajkářky - ženy i hol-
čičky - v jejich nadšení věnovat se tomuto krásnému 
řemeslu a umění. 
Poděkování patří rovněž městu Vamberku za poskyt-
nutí příspěvku na exkurzi, která už třetí rok umožňuje 

Vamberákům dostat se na místa, kam se běžně nepo-
dívají. Prezentace krajky a města venku je také forma 
poděkování. 

Ing. Vladimír Sodomka

Foto: Miroslav HofmannNa Městském úřadě ve Vam-
berku (na podatelně) 
a  v  Městské knihovně Vam-
berk lze zakoupit knihy 

Nové paměti 
města Vamberka 
za 400 Kč
a Vamberk a okolí 
na starých 
pohlednicích II. 
za 300 Kč

Připravujeme 3D model kostela a krypty sv. Prokopa
MEDAILONEK

Ing. Jiří Šindelář
Přední odborník na  3D modelaci 
a  dokumentaci uměleckých i  his-
torických děl a  archeologických 
výzkumů. Jako první udělal 3D 
model českých korunovačních 
klenotů. 
Se svými spolupracovníky pomohl 
„znovuobjevit“ průvodní hrobku 
českých králů v katedrále svatého 
Víta. 
V  poslední době – po  letech in-
tenzivní práce mu - jak sám říká 
„přeje štěstí“. Spolu s  kolegy se 
mu podařilo objevit ve  Vyšším 
Brodě hrobku Petra Voka z Rožm-
berka. Osobnost a  životní styl 
slavného muže známe z neméně 
slavného fi lmu. Rožmberkové 
byli ve  své době nejvlivnějšími 
a  nejbohatšími šlechtici, Petrem 
Vokem však jejich rod vymřel. 
Archeologickou senzací letošního 
roku byl objev prakticky neporuše-
né krypty a  samotného kovového 
sarkofágu Jana Jiřího ze Švam-
berka. Ten patřil k  nejbohatším 
a  nejvlivnějším českým šlechti-
cům v  období před Bílou horou 
a  po  prohrané bitvě téměř upadl 
v  zapomnění. Objevená rakev je 
svým provedením a  zdobností 
srovnatelná s královskými rakvemi, 
což odráží význam tohoto šlechtice.  

Vamberecká krajka opět v Senátu

Foto: Jiří Sejkora
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V  srpnu tohoto roku uplynulo padesát let 
od  invaze vojsk Varšavské smlouvy do tehdej-
ší Československé socialistické republiky. Jak 
probíhaly srpnové události roku 1968 v našem 
regionu, zachycuje výstava Sýpky – Muzea Or-
lických hor „Bratrská pomoc: Obraz invaze 1968 
na  Rychnovsku“, která je otevřena veřejnosti 
do 30. listopadu 2018.  
21. srpen 1968 se do  paměti obyvatel naší 
země nezapsal jako šťastné datum. Tento den 
vpadly na naše území jednotky vojsk sovětské, 
polské, maďarské, východoněmecké a bulhar-
ské armády, a to na základě vlastizrady tehdej-
šího konzervativního křídla Komunistické stra-
ny Československa a jejich tzv. Zvacího dopisu.  
Operace Dunaj, což byl krycí název pro invazi, 
zasáhla všechny části země, a  to i  náš region. 
V  blízkosti Rychnova nad Kněžnou se usadila 
ve Studánce polská okupační vojska. Ve městě 
nastala nákupní horečka. U obchodů se tvořily 
obrovské fronty. Ve městě se začaly objevovat 
protestní letáky a nápisy. Zaměstnanci závodu 
FAB uspořádali protestní pochod proti invazi. 
Na náměstí se pak objevily popelnice pro legi-
timace členů SČSP (Svazu československo-so-
větského přátelství).  
I  Rokytnici v  Orlických horách zasáhla invaze, 
a  to v  plné míře. Obsazena byla nejdříve pol-
skou okupační armádou. Tu později nahradila 
vojska sovětská. Ve  městě přistál z  důvodu 

špatného počasí také vrtulník s  polskými dů-
stojníky. I zde se zvedla vlna odporu v podobě 
protiokupačních letáků a petic. I když v listopa-
du 1968 odchází polská, maďarská, východo-
německá a  bulharská vojska z  našeho území, 
sovětské jednotky zůstávají, a to i právě v Ro-
kytnici v Orlických horách, až do roku 1991. 

Výstava „Bratrská pomoc: Obraz invaze 1968 
na Rychnovsku“ ukazuje události v našem regi-
onu nejen ve své textové části, ale také množ-
stvím dobových fotografi í z různých zdrojů. Na-
vštívit ji můžete v rokytnické Sýpce až do konce 
listopadu letošního roku. 

Mgr. Martina Marxová

Sýpka – Muzeum Orlických hor si připomíná 
půl století od invaze vojsk Varšavské smlouvy 

Vylepování protiokupačních plakátů v Rychnově n. Kn.
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Město Vamberk přijme pracovníka v sociálních službách pro Pečovatelskou službu Vamberk
Pracovní pozice:

pracovník/ice v sociálních službách - pečovatel/ka 
Místo výkonu: Vamberk   Nástup: 1. 10. 2018  Pracovní úvazek celý

Směnnost: práce o sobotách, nedělích a svátcích, pracovní doba od 6:30 do 18:30 hodin 

Požadavky:  

 způsobilost k právním úkonům  trestní bezúhonnost   zdravotní způsobilost
 odborná způsobilost – dle par. 116 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Výhodou vzdělání v oboru pečovatelství 

či sociální činnosti, případně akreditovaný kurz pracovníka v sociálních službách
 základní znalost práce na PC  aktivní řidič vozidel skupiny B

 osobnostní předpoklady: pozitivní vztah k seniorům a k lidem se zdravotním postižením, schopnost jednat s lidmi, pracovat v týmu, 
komunikační dovednosti, empatie ve vztahu ke klientovi, spolehlivost, schopnost se adekvátně rozhodovat, ochota se vzdělávat v oboru

Nabízíme:

 stravenky  dovolená navíc 5 dnů  možnost profesního vzdělávání  mzda: 17.000 až 21.000 Kč

Kontakt: vedoucí pečovatelské služby, Mgr. Eva Švandrlíková, tel.: 494 541 547
Jůnova 35, 517 54 Vamberk, e-mail: pecovatelska.sluzba@vamberk.cz

Životopis odevzdávejte na výše uvedené adrese.

Káju Vambermana zajímala i litera-
tura. Velmi rád četl knihy českých 
i světových autorů, které si půjčoval 
v  místní knihovně. Ale ještě radši 
v těchto dílech hledal chyby, omyly 
a nepřesnosti. Ale nikoho za to ne-
kritizoval. Řídil se totiž heslem, že 
„opravdovým zdrojem poznání je 
omyl.“ Výčet jim zjištěných literár-
ních omylů by vydal na  samostat-
nou, pěkně tlustou knihu. Dovolili 
jsme si proto vybrat pouze několik 
zajímavějších zjištění.
A  začněme u  světové klasiky pro 
mládež. Robinson Crusoe. Dob-
rodružná klasika. Kdo by neznal 
pasáž, ve  které zachránil mladíka 
ze spárů lidožroutů a svému nové-
mu příteli dal jméno Pátek, podle 
dne, kdy jej zachránil. To, že Robin-
son Crusoe se původně jmenoval 
Kreutznauer a  pocházel z  anglic-
kého přístavního města Yorku je 
všeobecně známé. Kájovi se však 

podařilo vypátrat, že předci Kreutz-
nauerových přišli do  Anglie z  car-
ského Ruska. A byli tedy pravoslav-
né víry. Použitím ruského kalendáře 
a v Čechách už tehdy zlidovělé po-
učky o zemi, kde „zítra znamená již 
včera“ vypočítal, že Pátek se měl 
jmenovat Úterý!
U dalšího díla se nejedná o omyl, ale 
spíše o úmyslnou nepřesnost (sluš-
ně řečeno). Obecně se totiž traduje, 
že slovo ROBOT „vynalezli“ bratři 
Čapkové, respektive Josef Čapek, 
který ho prý bratrovi navrhl namísto 
Karlem uvažovaného pojmenování 
LABOR (z anglického labor - práce, 
dělník). Pravdou ovšem je, že jim 
slovo robot vnukl jejich velký fanda 
a  vášnivý čtenář Kája Vamberman. 
Mylná je však i  domněnka, že slo-
vo vychází ze staročeského slova 
robotovat čili pracovat. Podle Vam-
bermanových zápisků šlo o  zkrat-
ku jmen jeho věrných kamarádů 

z  měšťanské školy ROBerta a  OTy, 
kteří ho poslouchali doslova na slo-
vo. No, ono je to celé ještě trochu za-
motanější. Kája se jmenovci Karlovi 
snažil vnutit myšlenku, aby onen 
robot byl ženského rodu (ROBert, 
OTA), čímž měl Čapek získat další 
čtenáře mezi ženami. Ale ani tady 
nepochodil. Spisovatelé si většinou 
chtějí psát to, co si sami vymyslí. 
Škoda, že to nezkusil. Karel Čapek 
chtěl z  vděku uvést Vamberma-
novo jméno alespoň v  názvu hry. 
Ale bál se, aby název K.U.R. (Kájovi 
univerzální roboti) v lidech nevzbu-
zoval pocit, že jde o lidový vesnický 
román o domácí drůbeži, nebo do-
konce o novou verzi pohádky o ko-
houtkovi a slepičce. Nakonec proto 
použil původně uvažovaný název 
hry R.U.R. (Rozumoví univerzální 
roboti). Kája se za to na něho zlobil, 
dokonce hrozil i  soudem, ale na-
konec to vzdal. Jediným svědkem 

všech jejich debat byl totiž Čapkův 
bratr Josef. A tak bylo předem jasné, 
jak by soud dopadl.
Další lahůdkou bylo odhalení 
ohledně pojmenování psů v romá-
nu Babička Boženy Němcové - Sul-
tána a  Tyrla. Podle Kájova zjištění 
se jednalo o jména jejich bývalých 
milenců. Jméno perského sultána 
se mu sice nepodařilo zjistit, ale 
druhým ctitelem byl podle všeho 
národní obrozenec, historik umění, 
estetik a zakladatel Sokola Miroslav 
Tyrš (Tyrl). Asi to byla ze strany Bo-
ženy Němcové, zejména vůči Tyršo-
vi odplata, neboť Tyrš ji časem „vy-
měnil“ za  mladší Karolínu Světlou. 
A že to pomsta byla dokonalá, vy-
plývá i z nalezených kostí na psím 
hřbitůvku v  Babiččině údolí, ze 
kterých odborníci určili, že Tyrl byl 
ve skutečnosti fena!
Spolek přátel historie Vamberka

Vambermanologická sekce

Kája Vamberman odhaluje literární omyly a mýty

Klub kaktusářů v Rychnově nad Kněžnou 

pořádá tradiční podzimní 

výstavu kaktusů 
a sukulentů
ve dnech 15 - 18.9.2018 
v Domě zahrádkářů na Poláčkově náměstí 
(u Kolowratského zámku).

Otevřeno denně od 9 do 17 hodin.

Prodej přebytků a poradenská služba.
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Šelmy kočkovité 
– domácí mazlíčci?
Kočkovitých šelem je mnoho druhů, rodů, tříd jsou to lvi, tygři, levharti, 
rysi, strovidi a konečně kočky domácí. Ty velké šelmy vymírají, jejich pro-
středí lidé ničí, pytláci nebo pašeráci na nich vydělávají. Zcela jinak je to 
s kočkami. Koček domácích ve světě neubývá. Prý jich s lidmi žije asi šest 
milionů. Navíc: kočka není ochočená, jako ostatní domestikovaná zvířa-
ta, naopak, kočky si ochočily své lidi, přivlastnily si totiž jejich životní pro-
středí. Proto kočka není podřízení tvor jako pes, ale je partnerem člověka 
s kterým žije.
Na  ulicích potkáváme lidi, kteří jsou ve  vleku svých pejsků, psů, hafanů 
na konci jejich vodítek. Že by někdo měl na vodítku kočku? To snad ani ne. 
V televizi říkali, že v Česku je až jeden milion bytů, v kterých žije jen jeden 
člověk, jako singl. Hodně z nich jsou staří lidé, spíš staré ženy, které zůstaly 
samy. Co se samotou? Denně venčit psa, na  to, už nebývá chuť ani věk. 
A co tedy kočka?
Chovat pejska je společensky „in“, o kočkách to neplatí. Kočka je něco ji-
ného. Chovatel nemusí na městský úřad platit žádnou kočičí daň. Nemusí 
denně chodit s kočkou na venčení. Kdo si pořídí kočku od jiného chovatele 
nebo z  útulku má ji už kastrovanou, zdravotně vyšetřenou a  obvykle již 
zvyklou na chov v domácnosti. Kočce k úplné spokojenosti stačí pelíšek, 
některé kočky jej ani nevyžadují, kočičí záchůdek, miska na krmení, miska 
na vodu na pití, třeba i další miska vodu na umývání. K jídlu je v obcho-
dech velký výběr: granule, kapsičky, konzervy v  různých cenách. Kočce 
nedávat mlíko, má po  něm průjem. To je jako ta pověra, že ježek napi-
chuje na ostny jablka. Ježek je přece hmyzožravec. Kastrovaný kocour ne-
páchne. Do záchodků se dává kočičí hrudkující stelivo. Když si tam kočka 
vykoná svou potřebu, pokaždé ji starostlivě zahrábne, aby to nebylo cítit. 
Krom pelíšku je dobré mít škrabadlo. Kočka, bez ohledu na  stáří si ráda 
hraje. Pronásleduje papírek na niti nebo i světelný terč malé svítilny. Kočka 
s jinými kočkami nemluví mňoukáním, to jen s lidmi. Má těch mňouknutí 
celou škálu a brzo poznáte, co vám tím říká. Kočka může být i trvale s vámi 
v bytě. Když ji pustíte ven, určitě se vrátí. Jen musí vědět, kudy ji zas pustíte 
domů.
Ve staří býváme sami. Ten náš nejbližší nás předešel tam, kam se ani mo-
bilem nedovoláme. Potomci a příbuzní bydlí daleko. A doma jen bručí led-
nička či svítí obrazovka televizoru. Ale když přijdeme domů a naproti nám 
se postaví s  prohnutým hřbetem a  zdviženým ocáskem naše číča nebo 
macík, nejsme sami, nejsme opuštěni. Kočka si ráda zvykne sedávat nám 
na klíně. Když sledujeme televizi, dívá se s námi na přírodovědné pořady. 
Když v televizi jen diskutují politici, naše kočka zívne a usne. Inu ty diskuze 
nejsou často ani pro kočku. A tak i ve stáří můžeme mít zvířátko, které nám 
dává najevo svou příchylnost ba lásku. A nezbude nám tolik času na stýs-
kání na samotu, na nemoci, či na to, že důchod by mohl být vyšší.
A tak nakonec přísloví: Doma je tam, kde je kočka.
A víte vy vůbec, proč Pánbůh stvořil kočku? No přece, aby si i každý obyčej-
ný člověk mohl pohladit tygra.

Ing. Rudolf Novák

Výročí osobností
 08.09.1968 zemřel ve Včelákově P. Jan Kuchta, katolický kněz. V ob-
dobí 1928-1934 působil ve Vamberku, odkud odešel do Kostelce nad Orlicí. 
Zde byl v roce 1949 zatčen a v politickém procesu se skupinou okolo Josefa 
Pohla odsouzen ke 12letému trestu (ve vězení strávil více než polovinu této 
doby). 50. výročí úmrtí (* 02.02.1896 Police u Moravských Budějovic) 
 14.09.1918 zemřel v Pulicích Jan Grulich, malíř. Svou živnost malíře 
a natěrače provozoval na Struhách. Roku 1907 vytvořil opony pro Řeme-
slnicko-rolnickou besedu (Oldřich a Božena) a pekelské ochotníky (soud 
s Janem Kozinou - dnes vystavena v Malém sále Městského klubu Soko-
lovna). 100. výročí úmrtí (* 17.05.1880 Ohnišov)
 25.09.1908 se ve Velké Skrovnici narodil Bohumil Hudousek, učitel. 

Vyučoval matematiku a při škole vedl včelařský kroužek. Ke konci války se 
zapojil do odboje. V letech 1946-1948 byl členem Místního národního vý-
boru za národní socialisty. Byl nadšeným motoristou, hasičem a malířem. 
110. výročí narození († 22.12.1974)

Před 95 lety
Dne 23. září 1923 se uskutečnily obecní volby, v nichž ve Vamberku 
zvítězila lidová strana.

Před 90 lety
Počátkem září 1928 proběhly v podhůří Orlických hor vojenské mané-
vry 4. divize. Velitelství sídlilo ve Vamberku.

Před 80 lety
Z Vamberka do Rokytnice v O.h. byl 23. září 1938 vypraven zvláštní 
vlak se 200 muži, kteří jeli vypomáhat s budováním zákopů na hrani-
cích s Německem. O čtyři dny později odjelo dalších 100 mužů.

Před 75 lety
Bohoslužby Církve československé, které se dosud uskutečňovaly 
ve školní tělocvičně, se od září 1943 konaly v sokolovně.

Před 70 lety
Od 1. září 1948 byla zavedena devítiletá školní docházka. Dosavadní 
obecná škola se stala školou národní., měšťanka byla přejmenována 
na školu střední.

Před 55 lety
Závodní klub Zdobničan začal v září 1963 vydávat Kulturní program, 
předchůdce současného Vambereckého zpravodaje.

Před 45 lety
V budově školy byla v září 1973 otevřena pobočka kostelecké Lidové 
školy umění.

Před 35 lety
Dne 15. září 1983 bylo v Pekle otevřeno rekonstruované pohostinství 
se sálem. Na tehdejší třídě Rudé armády (dnešní Žamberecká ulice) 
byla 18. září 1983 otevřena tržnice.

Před 25 lety
Na novém hřbitově bylo 8. září 1993 uloženo do hrobu několik lidských 
ostatků, tzv. vambereckých mumií, které byly nejvíce poškozeny vlhkostí.

Stalo se aneb bejvávalo

Římskokatolická farnost Vamberk srdečně zve na

2. pěší pouť na Homol
sobota 8. září 2018
v 8:00 modlitba s požehnáním poutníkům a odchod od kostela sv. Prokopa ve Vamberku
trasa: Jůnova ulice, Hájkova farma Merklovice, silniční most u železniční zastávky Záměl, odpočívadlo 
u silnice (odbočka ke hradu Velešov), lom Černá skála, Lhoty u Potštejna, poutní kostel na Homoli

Mše svatá v kostele Panny Marie Sedmibolestné 
na Homoli ve 12 hodin, 
kterou bude sloužit P. ThDr. Paweł Nowatkowski, farář ve Vamberku

Zájemci se mohou předem hlásit 
na faře, v zákristii po každé mši svaté, 
mailem: fara.vamberk@seznam.cz
nebo telefonicky panu faráři 
(605 741 845). 

Bude doprovod automobilu 
během cesty. Lze se přidat 
i jen na část putování.

Všichni jsou srdečně vítáni, po cestě 
bude modlitba, zpěvy písní 
a obdivování krás přírody v tichu.
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Naše hnutí má ve volbách číslo 1.

HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST
Naše hnutí sdružuje ty, kteří nejsou a nechtějí být členy žádné politické strany, a přesto mají zájem 

o osudy svých obcí a měst, kteří se chtějí angažovat ve prospěch rozvoje svých obcí v komunální politice, 
prací na radnicích a v městském zastupitelstvu.

Volbou členů našeho hnutí volíte vyváženou péči o všechny oblasti života.
ZVOLTE HARMONICKÝ ROZVOJ SVÉHO MĚSTA

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva města VAMBERK, konané ve dnech 5. 10. a 6. 10. 2018

poř. jméno a příjmení, titul věk povolání
místo trvalého 

pobytu

1 Karel Bačina 54 ředitel Vamberk
2 Ivo Jiřele 67 OSVČ Vamberk
3 Martin Vrkoslav Mgr. 40 ředitel základní školy Vamberk
4 Miroslava Šustrová 52 vedoucí Krajkářské školy Vamberk
5 Karel Kučera 42 stavbyvedoucí Vamberk
6 Tomáš Černohous 33 vedoucí autoservisu Vamberk
7 Jiří Vídeňský Mgr. 50 státní zaměstnanec Vamberk
8 Libor Janeček MUDr. 58 primář Vamberk
9 Libuše Lejsková Mgr. 62 učitelka Vamberk
10 Irena Krejčí Mgr. 63 pracovnice muzea Vamberk
11 Petr Veverka Ing. 55 projektový manažer Peklo
12 Karel Richter 52 vedoucí dopravy Vamberk
13 Josef Matyk Ing. 42 vedoucí konstrukce Vamberk
14 Martin Žampach 38 OSVČ Vamberk
15 Miroslav Kejval 57 vedoucí střediska elektro Merklovice

          

Volební program HNHRM, čísla 1, pro Vamberk a spádové obce

Kdo z vás chce tento program uskutečnit za pomoci členů HNHRM a sympatizujících?
Přijďte ke komunálním volbám, volte číslo 1.

V rámci legislativních možností nebudeme 
podporovat v katastru města vznik nových 
ubytoven pro zahraniční dělníky z důvodu 

bezpečnosti občanů.

Zajistíme, že městská policie bude více 
dohlížet na dodržování veřejného pořádku.

Zasadíme se o zachování Vamberka
jako zeleného města s dostatkem

parkovacích míst.

Cíleně budeme zvyšovat péči o čistotu 
a pořádek v našem městě, včetně oprav 

a údržby chodníků a cest.

Jako jednu z našich priorit budeme 
prosazovat trvalou podporu 

školských zařízení. 

Chceme zajistit lepší dostupnost 
sportovišť pro neorganizovaný sport.

Budeme se snažit prosadit více peněz 
pro sport, kulturu a zájmové spolky.

Podpoříme kulturní, sportovní organizace 
a spolky, které v našem městě nabízejí 

kvalitní trávení volného času 
všem věkovým kategoriím.

Posílíme systém vyhledávání a získávání 
grantových dotací pro město 

i jeho organizace a spolky.

Sbor dobrovolných hasičů – budeme při-
spívat na jejich dobrovolnou a záslužnou 

činnost s dětmi a mládeží, na realizaci
jimi pořádaných akcí.

Budeme podporovat údržbu stávajícího 
bytového fondu a výstavbu nových 

bytů v souladu se schváleným 
územním plánem rozvoje města.

Prosadíme volný internet 
v rámci náměstí.

Nebudeme zbytečně navyšovat poplatky 
občanům, ale budeme jejich výběr 

důsledně kontrolovat.

Podpoříme dobré tradice 
našeho města.

Prosadíme větší využití práce komisí 
složených z odborníků (občanů města) 

a přenesení jejich nápadů do praxe.
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= správná volba pro Vamberk, Peklo a Merklovice

Neslibujeme vzdušné zámky,
ale poctivou správu města.

Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám všem za podporu, kterou jste nám dali v komunálních volbách před čtyřmi lety. Hlasy pro VPM umož-
nily Vamberk významně změnit. Zlepšily se vztahy v zastupitelstvu a mezi lidmi vůbec. Naše město se mění k lepšímu 
i „v terénu“.  Areál bývalých kasáren a zaniklé “Masny”, okolí a zázemí knihovny, další lokality a kouty získaly přívětivější 
tvář.  Rozjíždí se 1. etapa výstavby rodinných domků na Bačince. To vše díky tomu, že jste nám dali příležitost o chodu 
a rozvoji města rozhodovat. Rádi bychom v započaté práci pokračovali, a proto se o Vaše hlasy ucházíme také v letoš-
ních komunálních volbách.  Zasadíme se o to, aby byl Vamberk obcí, kde se nám bude dobře žít.

Jiří Novák; Zdeněk Vavroušek; Jiří Hostinský; Mgr. Taťána Břízová; Jiří Suchánek; Pavel Prachař; Ing. Libor Maneth; 

Radana Frejvaldová; Rudolf Futter; PhDr. Martina Beková; Dagmar Kružíková; 

Jaroslav Sedláček; Tomáš Ludvík; Adam Drtina; Mgr. Martin Vídeňský

Jsme tým, kterému můžete věřit.

Rodinám s dětmi
chybí ordinace dětského lékaře; máme připraveny moti-
vační návrhy pro to, aby pediatr ve Vamberku opět působil.   
Čistá, bezpečná a oplocená hřiště (dětská/workout) patří 
mezi naše hlavní priority.

Starším občanům
chceme zřídit více míst pro odpočinek a rozšiřovat bezbari-
érové přístupy na komunikacích a v budovách.

Sportovcům
bychom rádi dopřáli dokončení modernizace sportov-
ní haly, stadionu V  Lukách, a  po  schválení pozemkových 

úprav také napojení Vamberka na cyklostezku Záměl-Dou- 
dleby n.O. a vyznačení nových cyklotras v okolí města.

Všem
se zasadíme o pokračování rekonstrukcí komunikací, chod-
níků a veřejných prostranství. Chceme spravovat bezpečné 
a klidné město s možností kulturního vyžití. Budeme usilo-
vat o  posílení městské policie. Jsme připraveni spolupra-
covat s  fi rmami a  živnostníky na  rozvoji jejich podnikání 
v  souladu s  potřebami veřejnosti a  zvýšením atraktivity 
Vamberka pro návštěvníky.
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 Podporujeme volnočasové aktivity a aktivní život - rozšíření a modernizace sportovišť, 
napojení na síť okolních cyklostezek, in-line dráhy pro bruslaře, 

stezky pro chodce, podpora sportovních klubů

 Chceme rozšířit a náležitě udržovat prostory městské zeleně a parku 

 Budeme maximálně podporovat kulturní akce, festivaly

 Mezi naše priority patří podpora činnosti dobrovolných hasičů Vamberk, Peklo, Merklovice 

 Chceme zvýšit bezpečnost občanů - rozšíření kamerového systému, 
bezbariérové město, opravy a rozšíření chodníků

 Chceme dlouhodobě transparentní rozpočet, výrazněji využívat dotační fondy

 Budeme podporovat místní fi rmy a živnostníky, kteří boudou pomáhat v rozvoji města Vamberka 

 Vybudujeme moderní město - úsporné a efektivní veřejné osvětlení, Wi-Fi ve veřejných 
budovách a na hlavních ulicích, využívání obnovitelných zdrojů a recyklace

 Podporujeme sociální služby a služby seniorům

 Budeme spravovat městské organizace lépe než doposud

Volby do zastupitelstva města Vamberk
VOLEBNÍ PROGRAM 

ODS 2018
Usilujeme o spokojené občany a plnohodnotný život v našem městě.

Naše zkušenosti a schopnosti jsme připraveni použít k rozvoji města Vamberka.

Richard Sokol
živnostník

MUDr. Tomáš Luňák
lékař

Helena Müllerová
účetní

Petr Čižinský
jednatel

Petr Kraus
profesionální sportovec

David Brožek
hlavní kuchař

Ing. Jan Luňák
technický pracovník

Vratislav Sokol
řidič

Ing. Václav Preclík
stavební technik

Ing. Jaroslav Anýž
produktový inspektor

Jaroslava Dvořáková
obsluha čerpací stanice

Adam Souček
seřizovač

Ing. Zdeněk Michalička
geodet

Jan Mareš
živnostník

Hana Hrabalová
zástupce vedoucí prodejny
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- Československá strana lidová 
Je hezké mít vize, ale stejně důležitá je péče 

o společné hmotné i kulturní dědictví

Naši kandidáti pro komunální volby 2018
   1. Miroslav Berger 53 let výpravčí KDU-ČSL
   2.   Zdeněk Kheil 44 let OSVČ KDU-ČSL
   3. Martina Žampachová 41 let zdravotní sestra bez pp
   4.   Petr Štěpán 45 let tesař KDU-ČSL
   5.   PhDr. Jaromír Klášterecký 57 let historik bez pp
   6.   Bohdana Archlebová 41 let ekonomka bez pp
   7.   Vlasta Štěpánová 46 let tkadlena KDU-ČSL
   8.   Roman Hanyk 32 let průmyslový logistik bez pp
   9.   Martin Ješina 37 let zaměstnanec bez pp
10. Jaromír Horák 52 let zaměstnanec bez pp
11. Jana Zbořilová 52 let strážná bez pp
12. František Hanyk 67 let OSVČ bez pp
13. Hana Bierová 61 let účetní bez pp
14. Jozefa Šuteriková 62 let kuchařka bez pp
15. Milena Kopalová 66 let zdravotní sestra bez pp

 zodpovědně za rozvoj města
 podpora spolkové a zájmové činnosti 

 zapojení občanů
 Vamberk Peklo Merklovice - jsme spolu

KDU - ČSL
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Mateřské centrum pomáhá rodi-
čům aktivně prožít čas strávený 
společně s dětmi.
Srdečně zveme všechny rodiče, 
prarodiče či jiný doprovod, aby se 
svými dětmi přišli a  zúčastnili se 
jak pravidelného programu, tak 
doprovodných akcí.  

KAŽDOTÝDENNÍ AKCE:

 “HRÁTKY S PÍSNIČKOU” 

Budeme se na Vás těšit zase od říj-
na. O konání hrátek budeme infor-
movat. 

 “SOLNÁ JESKYNĚ”

Milé maminky, solnou jeskyni bu-
deme znovu navštěvovat až na po-
čátku chmurných podzimních dní. 
O konání budeme informovat. 

 “HERNIČKA” každou středu 

v  DRÁČKU (Tyršova 260) 9:00 - 

11:30. 

Zveme všechny místní i  přespolní 
děti s  jejich doprovodem do  her-
ničky našeho mateřského centra. 
Vstupné 20 Kč/rodinu. První ná-
vštěva je zdarma.
V  herničce pořádáme od  10:00 
i nenáročné “TVOŘENÍ PRO DĚTI”. 

Součástí každé herničky je i “DĚT-

SKÝ BAZÁREK”.

 ČTVRTEK: „MASÁŽE MIMI-

NEK“ v herničce, Tyršova 260.

Dorazte s  děťátky od  3 měsíců. 
Jemná dětská masáž, olejíčky a re-
lax. Deku a  přebalovací podložku 
prosíme se sebou. Vstupné 20 Kč. 
Rezervujte si místo nejlépe na  te-
lefonním číslo 602  338  516 nebo 
prostřednictvím facebooku či e-
-mailu mateřského centra.

 ANGLIČTINA PRO MAMINKY, 

v herničce, Tyršova 260.

Každý čtvrtek dopoledne bude 
v herničce probíhat lekce angličtiny 

pro od  8:30 do  9:30 pro mírně až 
střední pokročilé. Angličtina bude 
probíhat pod vedením paní Kamily 
Horynové. Vstupné 260 Kč/měsíc. 
Pokud máte zájem o  hodiny kon-
verzace v angličtině a již jste v pra-
covním procesu nebo se vám čtvr-
teční dopoledne nehodí, dejte nám 
vědět, plánujeme i odpolední lekce.

 ANGLIČTINA PRO DĚTI OD  3 

DO 6 LET, v herničce, Tyršova 260.

Angličtina bude znovu od podzimu. 
Pro další informace sledujte náš FB.

DOPROVODNÉ AKCE ZÁŘÍ 2018

Na  všechny doprovodné akce se 
prosím rezervujte pomocí FB MC 
Dráček, e-mailem či na webových 
stránkách MC Dráček.

 DOPRAVNÍ DEN, 18. 9.  

Vezměte s sebou děti k nám na do-
pravní den, abychom si připome-

nuli Den bez aut. V 15:30 Vás čeká-
me na merklovickém hřišti. Pro děti 
budou připraveny disciplíny a úko-
ly s dopravní tématikou. S sebou si 
pro děti vezměte jakékoliv doprav-
ní prostředky, jako jsou odrážedla, 
tříkolky, kola apod., samozřejmostí 
je i helma. Vstup zdarma, za nepříz-
nivého počasí se akce nekoná.

Všechny informace budou vyvěše-
ny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz či na  face-
booku (MC Dráček Vamberk). Dále 
se prezentujeme na  nástěnkách 
u školy, ve školkách a naproti dro-
gerii Teta. Zodpovězení dotazu je 
možné na  tel. čísle 607  155  156 
nebo na  emailu mcdracekvam-
berk@gmail.com. 

Mateřské centrum Dráček si vyhra-
zuje právo upravit podle potřeby 
náplň akcí.  

MAMINKY MC DRÁČEK

zve všechny děti i rodiče v sobotu dne 22. 9. 2018

na výlet vlakem na hrad Litice 
a pochod přes les 
zpět do Merklovic

Prosíme o včasnou registraci dětí i rodičů na email spolek.merklovice@seznam.cz
telefon 605 774 236 

Sraz a zároveň začátek výletu bude u vlakové zastávky v Záměli v 9:40 hodin
Po cestě budou pro děti připraveny různé soutěže!

Trasa končí v Merklovicích u lesa a za odměnu bude možnost opékání špekáčků!
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz

Nabídka z nových knih na září 2018Pranostika pro měsíc září:

„Nad májovou zahradu za-
hrada v září je krásnější.“

.A tak si přejme, ať nám všem září 
prostě září. Třeba i  milým úsmě-
vem...
Pracovnice knihovny jsou Vám 
po  dvou týdnech dovolené opět 
plně k dispozici.
Těšíme se opět na Vaši návštěvu.

PRAVIDELNÁ PŮJČOVNÍ DOBA:
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

STUDOVNA PRO DOSPĚLÉ

Pondělí + čtvrtek: 
8:00 – 11:00   13:00 – 17:00
ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

STUDOVNA PRO DĚTI

A MLÁDEŽ

Pondělí + čtvrtek: 13:00 – 17:00
Pátek: 12:00 – 15:00
MOUDŘENÍNEK PRO NEJMENŠÍ

Čtvrtek: 9:00 – 11:00

KNIHOVNICKÉ
PODZIMNÍ 
INFORMATORIUM 
 PROSÍM, NEPŘEHLÉDNĚTE – od 10. 
do 17. září bude z důvodu malování 
přízemí knihovna UZAVŘENA.
 Knihovnická zahrádka bohužel 
ještě stále není k dispozici - těšit se 
můžete, doufejme, na jarní měsíce 
příštího roku.
 Výstavu fotografi í Petra HO-
RÁLKA, fotografa, cestovatele 
a  astronoma můžete navštívit již 
od  začátku měsíce (jeho unikátní 
přednášku chystáme na říjen)
 K  prodávané regionální litera-
tuře přibyla další výjimečná kniha 
– Vamberk a  okolí na  starých po-
hlednicích II

PŘIPRAVOVANÉ 
ŘÍJNOVÉ AKCE
 2. 10. 2018 od 17:30 hod. před-
nášku Radomíra Čížka „Na  kole 
do horských vesnic Ázerbajdžánu“
 přednáška Petra Horálka  „Dobytí 
jižního hvězdnatého ráje“ (hluboko 
v Pacifi ku leží překrásné souostroví 
nazývané rájem, nejen pro exotic-
ký kolorit, ale i pro jeho hvězdna-
té nebe). Termín bude upřesněn.
 ... a  pro zamyšlení nám všem 
povídka z  knihy Eduarda Martina: 
Andělské úsměvy

NALÍT ČAJ 
(vyprávění jedné maminky)

„Naliješ mi čaj?“
Syn si v pěti letech už umí, samo-
zřejmě, nalévat čaj sám.
Na  tolika věcech si zakládá, že 
je umí, a  jeho „já sám, já sám“ 
je důkazem: už si vyžaduje sa-
mostatnost. PROČ TEĎ CHCE, 
ABYCH MU NALILA ČAJ? 
Sedíme při snídani  na zahradě, 
je krásný letní den ... A já uvažuji, 
jestli mám vyhovět. Chce, aby se 
mu posluhovalo?
„Proč si ho nenaleješ sám?“
„Maminko, od  tebe mi líp chut-
ná.“ A usměje se na mě. 
Usměji se na  něj, naše úsměvy 
se dotknou. Jako bychom si dali 
pusu. Člověk může druhého člo-
věka políbit i úsměvem. 
Chápu syna ... Vzpomínám, když 
jsem byla malá holčička, jak 
mi nalévala čaj maminka, jak 
nalévala kávu babička. Byla to 
jiná káva, než kdybych si ji nalila 
sama. A jak chutnalo kakao na-
lévané tetičkou ... Jako by to bylo 
jiné kakao, než jaké jsme pila 
obvykle ...
„Já ti taky naleju, chceš?“
Kývnu.  Syn mi nalévá čaj.
„Že je lepší, než kdyby sis ho na-
lila ty?
„O moc lepší.“
Když nám nalévá čaj někdo, 
koho máme rádi, když nalévá 
čaj někdo, kdo nás má rád, bývá 
to jiný čaj ... Ale člověk si musí 
zasloužit, aby chutnalo více, co 
podává on ... Nemusí jít jen o čaj. 
Kdepak. Uvažuji o  svých blíz-
kých, co udělat, aby jim, co po-
dám, chutnalo lépe, o moc lépe, 
než co by podali jiní nebo co by 
si podali sami. A uvědomuji si, že 
mi syn svým přáním nepřidělal 
práci, naopak mě vyznamenal.
 Jak je hezké, když máme ně-
koho, komu můžeme nalít čaj, 
a chutná mu o tolik lépe ...

BELETRIE
 JAKOUBKOVÁ, Alena: 

     Mluvit o EX... 

     není dobré pro sex

Ona a on, oba skvělí kuchaři dosta-
nou od příbuzného výletní restau-
raci s  podmínkou, že ji povedou 
spolu. Háček je v jejich vztazích ...
 RYAN, Chris: 

     Bojiště. Do poslední vteřiny

Čtrnáctiletého Bena unesou a od-
vážejí ho kamsi do  Afghánistánu 
a spolu s ním i atomovou bombu...
 SAUDKOVÁ, Sára: Déšť

Na  kraji Prahy dva záškoláci na-
jdou brutálně utýranou mladou 
ženu. Vyšetřování se ujímá svéráz-
ná vyšetřovatelka. 
 VIEWEGH, Michal: 

     Muž a žena

Kniha obsahuje dvě novely s jem-
nou ironií. 
 VONDRUŠKA, Vlastimil: 

     Jičínské pole mrtvých

Další historická detektivka z  16. 

století z  cyklu Letopisy královské 
komory. 

NAUČNÁ LITERATURA
 BANCK, Claudia: Vikingové

Strukturovaný pohled do způsobu 
života vikingů. 
 HAY, Louise L.: Já to dokážu

Autorka vás přesvědčí, že změní-
te a  zlepšíte každý aspekt svého 
života. 
 HORÁLEK, Petr – RÁBL, Miloš 

     – SLEZÁK, Vladislav: 

     Nebeské symfonie

Nevšední spojení cesty vesmírem, 
čarokrásných fotografi í a  podma-
nivé relaxační hudby nabízí právě 
tato kniha. 
 RIVA, Maria: 

    Moje matka 

    Marlene Dietrichová

V  této upřímné biografi i vypráví 
Marlenina jediná dcera neuvěři-
telný, fascinující příběh hereččina 
života. 

 WINTEROVÁ, Kateřina: 

     Vaříme podle Herbáře 5.

Pátý díl uzavírá sérii kulinářských 
knih z českých bylin.

- plný smíchu a radosti
- plný dobrodružství a objevování
- plný kamarádství a přátelství
Děkujeme dětem, které s námi byly šťastné... Děkujeme všem dospělým, 
kteří nám pomohli zvládnout i náročné sportovní výkony... Děkuji tábo-
rovým vedoucím, že „vydržely“.
Za rok opět na viděnou...
XI. Ťa-pe-to  MK Vamberk - předpokládaný termín 15. - 26. 7. 2019

DESÁTÝ KNIHOVNICKÝ 
TÁBOR ŤA-PE-TO  byl...
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tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

MKS nabízí - září  2018

 5. září v 19:00 hodin

BLANÍK

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
Cimrman / Smoljak / Svěrák
Vstupné 400 Kč.
VYPRODÁNO!
 7. září v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Vstupné 40 Kč.
 14. září v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Vstupné 40 Kč.
 15. září v 9:00 – 17:00 hodin

SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK
10:00 hodin
ALBERTÍKOVA BÁJEČNÁ SHOW 
Interaktivní zábava, netradiční 
soutěže, vtipné scénky.
V soutěži Česko Slovensko má ta-
lent se pod názvem Albertíkova 
báječná show představil roztomilý 
klaun Bertík se svým manažerem 
sobem. 
14:00 hodin
FRANTIŠEK NEDVĚD A  SKUPINA 
TIE BREAK
Jedna z  nejvýznamnějších osob-
ností českého country, folku 
a trampské písně.
Kulturní program po  celý den – 
občerstvení – atrakce – stánkový 
prodej. 
Vamberecké náměstí.
Vstup zdarma!
 21. září v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Prodloužená.
Vstupné 40 Kč.

 26. září v 19:00 hodin

ORLICKO-KLADSKÝ VARHANNÍ 
FESTIVAL
Účinkují: 
Radoslaw Marzec /Polsko/ varhany
Renata Marzec /Polsko/ violonce-
llo
Kostel sv. Prokopa. 
 28. září v 18:30 hodin

KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY
Vstupné 40 Kč. 

PŘIPRAVUJEME: 
 3. října v 8:30 a v 10:00 hodin

POHÁDKA Z PAŘEZOVÉ CHALOUP-
KY KŘEMÍLKA A VOCHOMŮRKY
DIVADLO SCÉNA
Daleko za  lesem na  pasece, pod 
stromy a mechem a kapradím stojí 
pařezová chaloupka. A  kdo v  ní 
bydlí? Dva roztomilí mužíčkové 
Jeden spíše hubeňour, druhý spíše 
tlouštík. Křemílek a  Vochomůrka. 
Radostně spolu hospodaří. Spo-
lečně prožívají spoustu veselých 
a hravých příhod. 
Vstupné 30 Kč.
 4. října v 19:00 hodin

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA
Fraška s množstvím komediálních 
situací. 
Vstupné 300 Kč.

Vážení divadelní přátelé,
po prázdninových radovánkách Vás 
opět zveme do  divadla. Podzimní 
sezóna začíná již 5. září hrou Blaník. 
Věříme, že změna titulu, kterou se 
Divadlo Járy Cimrmana rozhodlo 
učinit, Vám přinese stejně příjem-
né zážitky. Dobrou zábavu přine-
sou i  následné komedie v  podání 
Divadelní společnosti Háta a  nově 
Činoherního studia Bouře. Vánoční 
koncert by měl být především pří-
jemným setkáním a zastavením se 
v současné uspěchané době. 
Přejeme Vám příjemné zážitky.      

 5. září v 19:00 hodin 

BLANÍK /Změna původního titu-
lu/ /Cimrman / Smoljak / Svěrák/ 
DIVADLO JÁRY CIMRMANA 
Jevištní podoba českého mýtu – 
do bájné hory za blanickými rytíři.
Osoby a obsazení:
Rytíř Hynek z Michle 
– Petr Reidinger
Rytíř Smil Flek z Nohavic
– Jan Hraběta
Rytíř Veverka z Bitýšky 
– Zdeněk Svěrák
Josef Bohuslav Chvojka 
– Miloň Čepelka / Petr Brukner
Šlupka 
– Václav Kotek / Marek Šimon
Jeskyňka – Robert Bárta / Michal 
Weigel / Petr Reidinger 
 4. října v 19:00 hodin

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ /Micha-
el Parker/
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA
Fraška s množstvím komediálních 
situací a  překvapivým koncem. 

Harry Douglas, záletný americký 
velvyslanec ve velké Británii, řekne 
své ženě Lois, že odjíždí na víkend 
hrát golf. Lois naopak Harrymu 
oznámí, že bude víkend v lázních, 
a že jejich dcera Debbie odjíždí na-
vštívit kamarádku. Harry se ovšem 
tajně vrací do  prázdného domu, 
jelikož si naplánoval milostné do-
staveníčko s  přitažlivou soused-
kou. Dabbie se vrací se svým příte-
lem v domnění, že budou mít celý 
dům pro sebe. Ambasáda mezitím 
čelí hrozbě bombového útoku, 
a tak Harryho sekretářka a kapitán 
z  americké námořní pěchoty při-
jíždějí do velvyslancovy rezidence 
vybudovat krizový štáb.
Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr / 
Pavel Nečas, Filip Tomsa, Zbyšek 
Pantůček / Martin Zounar, Kristý-
na Kociánová / Hana Kusnjerová 
/ Radka Pavlovčinová, Mahulena 
Bočanová / Adéla Gondíková / Alž-
běta Stanková, Veronika Jeníková 
/ Olga Želenská, Ivana Andrlová / 
Pavla Vojáčková  
 14. listopadu v 19:00 hodin

SMÍM PROSIT? /Gérard Bitton, Mi-
chel Munz/
ČINOHERNÍ STUDIO BOUŘE
Henri de Sacy je vášnivý milovník 
všech žen. Jednoho dne se dozví-
dá, že má po své tetě zdědit balík 
peněz, pod podmínkou, že se 
do roka ožení. Ale jak se nemuset 
své vášně k ženám vzdát a zároveň 
splnit kladenou podmínku? Řešení 
bude překvapivé, rozuzlení ještě 
překvapivější. Svižná komedie, 
která nabízí vtipné dialogy a krás-
né herecké příležitosti. 
Hrají: Jan Révai, Martin Polách / 
Igor Bareš, Robert Jašków, Kateřina 
Janečková, Petr Pěknic / Karel Zima 
 7. prosince v 19:00 hodin 

KAMIL STŘIHAVKA A LEADERS
AKUSTICKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
Kamil Střihavka - rocková legen-
da oslovující již dvě generace fa-
noušků, majitel nezaměnitelného 
a  fenomenálního hlasu, jeden 
z  našich nejpřednějších rock-po-
pových zpěváků v  muzikálových 
rolích vystoupí s kapelou Leaders. 
Nenechte si ujít koncert s  neopa-
kovatelnou atmosférou nabitou 
energií a  poctivým pop-rockem, 
který doslova hladí po duši. 
Obsazení kapely: 
Kamil Střihavka – zpěv, Petr He-
nych – kytara, Martin Ivan – kon-
trabas, Patrik Sas – bicí nástroje, 
Štěpán Eliáš – klávesy, Markéta 
Podhajská – perkuse

Zdeňka Freivaldová  

vedoucí MK Sokolovna

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 
PODZIM 2018
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SVATOVÁCLAVSKÝ JarmarkJarmark
den radosti a zábavy v centru Vamberka

sobota 15. září 2018
vamberecké náměstí

9:00 hodin
Vamberecká dechovka

10:00 hodin
Albertíkova báječná show

11:00 hodin
Intro /Kapela z Ústí nad Orlicí/

12:00 hodin
Stará vesta

14:00 hodin
František Nedvěd a skupina Tie Break

15:30 hodin
Marná snaha /Rodinná kapela/

Občerstvení – atrakce – stánkový prodej
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Společenská kronika

V září 2018 oslaví:

97 let Věra Červenková
93 let Jaromír Bárta
91 let Jarmila Krsková
80 let Ladislav Falta

75 let Anežka Šípková 
75 let Jindřiška Rýdlová
75 let Hana Linková 
75 let Rozália Čonková

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA
Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré srdce.
Očima se nepodívá, teď klidným spánkem odpočívá.
Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten kdo ho miloval, vzpomíná dál.
9. září 2018 si připomeneme 4. smutné výročí od úmrtí 
pana LADISLAVA ŠTAJNERA z Merklovic.

S láskou vzpomínají děti s rodinami a Anička

UPOZORŇUJEME RODIČE DĚTÍ 

narozených v  období od  01.03. 

2018 do  31.08.2018, že město 

Vamberk připravuje na  měsíc 

říjen vítání dětí v  obřadní síni 

Městského úřadu.

Máte-li zájem, aby Vaše dcera, 
nebo syn byli slavnostně uvítáni 
do  života, zašlete vyplněný při-
ložený formulář na  Městský úřad 
ve  Vamberku, odd. matriky, nej-
později do 10.10.2018. 

Městský úřad Vamberk, správní 
odbor, matrika, Husovo náměstí 
1, Vamberk, tel. 494  548  124, fax. 
494 541 322 a redakční rada Vam-
bereckého zpravodaje

Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

Jména a příjmení rodičů:      .................................................................................................................................................................

                                          .................................................................................................................................................................

Bydliště: ........................................................................................................................................................................................................

Souhlasíme se zveřejněním narození našeho

 syna ..........................................................................................................., datum nar. ..................................

 dcery ........................................................................................................, datum nar. ...................................

Tento souhlas dáváme za účelem vedení narození našeho dítěte v seznamu nově narozených dětí města 
Vamberk a následného pozvání ke slavnostnímu uvítání dětí.

Ve Vamberku dne ......................................     Podpisy rodičů: .........................................................................................................

Když zemře maminka, sluníčko zajde,
v srdci se uhnízdí smutek a chlad.
Po celém světě ach sotva se najde,
kdo by jak maminka uměl mít rád.
Dne 3. října 2018 si připomeneme 22. smutné výročí 
od  úmrtí naší maminky paní MARIE ŠTAJNEROVÉ 

z Merklovic.

S láskou v srdci vzpomínají děti s rodinami

Dne 21. září vzpomeneme 20. výročí úmrtí pana JA-

ROMÍRA POTUŽNÍKA.

S láskou vzpomínají manželka Ludmila, syn Jan, 

vnuk Lukáš a bratři Josef a Zdeněk s rodinami.

Kdo nikdy nezažil ztrátu svého dítěte,
nikdy nemůže pochopit tu ukrutnou bolest v srdci,
plném slz a beznaděje.
Dne 21. září 2018 si připomínáme 12. výročí našeho 
milovaného syna MILANA JELÍNKA.

Stále vzpomínají matka a sestra s rodinou.

Už ruku svou nikomu nepodáš, 
scházíš každému, kdo Tě měl rád. 
Bolest nezahojí žádný čas, 
ozve se v srdci zas.
Dne 29. září uplyne 21 let, kdy nás navždy opustila naše 
maminka a  manželka JAROSLAVA ŽÁKOVÁ z  Vam-

berka.        Stále vzpomínají děti s rodinami a manžel

Prodej ze dvora 

kravské 
mléko 
Farma Tichý a spol. a.s., Záměl 
Prodejní doba: každý den 
ráno od 8:00-8:30 h., večer od 18:00-18:30 h. 
Prodejní cena: 14,- Kč/l 
Prodejní místo: kravín Záměl 

Mléko je denně čerstvé, nezávadné, chlazené, 
tuk min. 3,7%, pouze do vlastních nádob!!! 
  
Kontakt: 
kravín Záměl 
tel.: 494 546 215 
mobil: 603 112 690 

Těšíme se na Vás, 
přijďte ochutnat. 

Pro naši společnost EKOPART s.r.o. 
hledáme spolehlivého pracovníka na pozici 

dělník/skladník
Požadujeme spolehlivost, slušné jednání, 

ŘP sk. B a oprávnění na VZV výhodou.
Úvazek: Plný / zkrácený

Směnnost: Jednosměnný provoz
Požadované vzdělání: Základní + praktická škola

Náplň práce: manipulace s nebezpečným odpadem a jeho třídění

Tel: 777 150 168, e-mail: ekopart@ekopart.cz
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Relaxační pátky 

s jógou
Přijďte se protáhnout, prodýchat a dobře naladit 

do Domu dětí ve Vamberku.

10 pátků s jógou začíná 
5. 10. 2018 v 17:30 hodin

Můžete se přihlásit na
hana.koskova@centrum.cz

Více na: www.jogaprovsechny.estranky.cz

KURZY ANGLIČTINY
od září 2018 v Rychnově nad Kněžnou

 www.jcaj.cz

Kurzy anglického jazyka 
pro praktické použití

pro dospělé, nově i kurzy 
pro seniory

• Naučíme vás základy angličtiny, pokročilejší studenty 
výrazně zdokonalíme a u těch nejpokročilejších upevníme 

nadále jejich znalosti
• Kurzovné 1.950 Kč za pololetí, druhé pololetí plynule navazuje

• Studium probíhá v klidné, přátelské a pohodové atmosféře,
kam se budete rádi vracet a bude Vás to bavit

• Studium cizího jazyka není o laciných slibech, ale o solidní 
oboustranné práci mezi námi a vámi

• Rádi vás uvidíme na našich nezávazných zkušebních hodinách

 tel. 736 414 549, 494 532 102

SBĚRATEL KOUPÍ OBRAZ OD MALÍŘE OLDŘICHA HLAVSY.  
KONTAKT 731 054 416
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V  neděli 12. 8. 2018 uspořádal TJ 
Baník Vamberk,  z. s. - fotbalový 
oddíl turnaj v  malé kopané pro 
Odbory KOVO Kvasiny. Patnáct 
mužstev bojovalo v  našem areálu 
V Lukách o pohár předsedy odbo-
rů KOVO Kvasiny. 
Družstva byla složena z  odbo-
rářů a  jejich přátel. V  základní 
části týmy ve  třech skupinách 
sehrály 30 utkání. Následovalo 
čtvrtfi nále, ve  kterém se proje-

vila fotbalová dovednost všech 
zúčastněných. Semifi nále už bylo 
v duchu poctivého boje a snahou 
proměnit šance. V  boji ve  fi nále 
panovala dobrá nálada a  nebyla 
nouze o velké parádičky. Zvítězili 
zkušení borci pod názvem 1. FC 
Nekopnem si. Druhou příčku ob-
sadilo družstvo Svařovna A. C. Na 
třetím místě skončil Baník (tým 
Vamberáků), který hrál o třetí mís-
to s FC Nuly.

Za  fotbalový oddíl jsme udělali 
maximum pro spokojenost účast-
níků, návštěvníků a  v  neposlední 
řadě odborů KOVO. Turnaj proběhl 
bez komplikací a  dokonce na  žá-
dost účastníků byly „pauzy“ mezi 
zápasy zkráceny.  
Tímto děkujeme odborům KOVO 
KV za svěřenou důvěru v organizaci 
turnaje takového rozsahu a  pres-
tiže. Děkujeme hasičům Vamberk 
za  propůjčení lavic a  vojenského 

stanu, bez nichž bychom neměli 
kam „ubytovat“ některé týmy (ka-
pacita šaten). Chtěl bych poděko-
vat hlavně rozhodčím, kteří na svůj 
věk velmi zkušeně, důsledně a s re-
spektem odpískali celý turnaj bez 
jediného zaváhání. Nesmím zapo-
menout na pořadatele, od podava-
čů míčů až po přípravu hřiště.

Ondřej Frejvald

 tajemník TJ Baník Vamberk,  z. s. 

a hlavní pořadatel turnaje

Turnaj v malé kopané „O pohár předsedy Odborů KOVO KV“
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Fotbalový oddíl TJ Baník Vamberk, 
z. s. děkuje vambereckým hasičům 
za  kropení hřišť V  Lukách v  době 
největšího sucha. Vyhlášení zákazu 
čerpat vodu ze Zdobnice nás silně 
zasáhlo. Obě hřiště jsou v majetku 
města a  jejich údržba stojí ročně 
nemalé prostředky. Nebýt hasičů 
a  jejich vstřícné pomoci, došlo by 
k  nevratnému poškození travna-

tých ploch ještě před začátkem 
mistrovských soutěží. Nové hřiště 
(bývalá škvára) bylo zachráněno, 
bohužel staré hřiště se nepovedlo 
dostatečně zavlažit a  došlo k  po-
škození travnaté plochy.
Byť sucha přetrvávají, nalezli jsme 
ve  spolupráci se zastupiteli pro-
vizorní řešení tohoto závažného 
problému. Tato klimatická změna 

v  podobě dlouhého sucha však 
musí vyvolat diskuzi, a jak zní hes-
lo skautů (našich sousedů přes 
řeku) „Buď připraven“, i my musíme 
být připraveni na další vlnu veder 
a sucha v příštím roce.

Ondřej Frejvald, 

tajemník 

TJ Baník Vamberk, z. s.

Jen málokterá organizace u  nás 
má tak dlouhou historii jako Česká 
obec sokolská. Největší sportovní 
akcí a  svátkem sokolů jsou slety, 
které se konají jednou za 6 let. Ten 
letošní, XVI. všesokolský slet, se stal 
součástí oslav 100. výročí vzniku 
samostatného československého 
státu.
V  naší tělocvičné jednotě začalo 
v  září nacvičovat 18 žen skladbu 
autorek Dagmar Honové a Ivany Ji-
ránkové s názvem Cesta. Pro cviče-
ní byly vybrány 3 písně:  Veď mě dál, 
cesto má od  Pavla Bobka, Divokej 
horskej tymián od  Pavla Žalmana 
Lohonky a  Báječná ženská od  Mi-
chala Tučného.
Po  pilném nácviku v  tělocvičně 
ZŠ a  několika secvičných srazů 
s ostatními cvičenkami župy Orlic-
ké nás čekala veřejná vystoupení. 
První naše předvedení skladby 
Cesta zhlédli diváci v  Jičíně v  so-
botu 26. 5. 2018. O týden později, 
v neděli 3. 6. 2018, se konal župní 

slet v Hradci Králové. I tady diváci 
bouřlivým potleskem ocenili výko-
ny cvičenců ve všech hromadných 
skladbách.
Do  vystoupení na  XVI. všesokol-
ském sletu zbývaly jen 4 týdny 
a nás ještě čekalo přeučení závěru 

skladby pro Prahu. Teprve tady 
na  velké ploše a  s  velkým počtem 
cvičenek vynikl záměr autorek 
skladby – obrovské červené srdce 
lemované vlnící se trikolorou.
Vamberecké ženy se během týden-
ního pobytu zúčastnily sletového 

průvodu historickým centrem Pra-
hy, v O2 aréně tleskaly sportovním 
a tanečním vystoupením v progra-
mu Sokol Gala a  mezi zkouškami 
na vlastní sletové vystoupení obdi-
vovaly pódiová vystoupení zájmo-
vých oddílů Sokola.
Ve čtvrtek 5. 7. a pátek 6. 7. proběh-
ly na  stadionu Slávie v  Edenu oba 
programy hromadných vystoupe-
ní. Diváci měli možnost obdivovat 
krásu a  nápaditost jednotlivých 
skladeb a  nadšení cvičenců. Naše 
skladba Cesta byla zařazena do od-
poledního programu v  pátek. 
Všechny cvičenky této skladby se 
podílely i  na  vytvoření závěrečné-
ho obrazce slavnostního zakončení 
XVI. všesokolského sletu.
Děkujeme MÚ ve Vamberku za po-
skytnutí fi nančního daru, který 
pokryl značnou část nákladů spoje-
ných s naší účastí na vystoupeních 
v Jičíně, Hradci Králové a Praze.

Za cvičenky                    Věrka a Maru

Oddíl karate
 SKC Sokol 
Vamberk 

pořádá 
v měsíci září 

nábor 
nových 

členů
 (od 6 let). 

Nábor 
bude probíhat 

v rámci tréninku 
vždy ve středu 

a v pátek 
od 18:00 hodin 

v tělocvičně 
základní školy.

XVI. všesokolský slet s naší účastí

Poděkovaní SDH Vamberk



Nejatraktivnější resort v ČR HLEDÁ TEBE
Číšník/servírka  Kuchař/ka  Cukrář/ka  Recepční  Pokojská

5 týdnů dovolené I Možnost získání luxusního podnikového bytu za velmi 
výhodných podmínek I Firemní atrakce zdarma s výhodami pro rodinu

UBYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVEK 
NA DOPRAVU

JISTOTA, 
STABILITA

PŘÁTELÉ, 
ZÁBAVA

JSME TU PRO TEBE
jobs@dolnimorava.cz I 734 862 140 I www.dolnimorava.cz

Postaráme se o tebe

800 404 010RYCHNOV N. KN.  |
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 Kompletní zhotovení pomníků 

z přírodního kamene

 Opravy a úpravy pomníků 

 Moderní tvary pomníků

 Urnové pomníky za výhodné ceny 

 Nejlevnější světlá i tmavá žula

 Sekání nápisů a pečící kameny

www.kamenictvi-raska.cz, e-mail: kamenictvi.raska@seznam.cz

České Libchavy 89, 561 14 České Libchavy, mobil: +420 603 281 830, +420 603 281 831

K A M E N I C T V Í  R A Š K A




